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4" Reunião, realizada em 23-4-87

Notas Taquigráficas
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat)-Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios. O Secretário procederá à
leitura da Ata da reunião anterior.

(É lida e aprovada a Ata da reunião anterior.)
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Em dis-

cussbo. (Pausa) Em votação. (Pausa.) Aprovada.
Passamos à leitura do Expediente.
(Leitura do Expediente}

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Consta
da pauta da reunião de hoje, como primeiro item,

aquilo que se estabeleceu na reunião dessa manhã, quando ficamos encarregados de fixara programação das audiências públicas que seriam
realizadas por esta Subcomissão. Fizemos um
cronograma que gostaríamos de submeter à análise e definição deste plenário: o dia 27-4, segunda-feira - em virtude de premência de tempo,
pois hoje é quinta-feira, e temos pouco mais de
três dias - reservamos para o Distrito Federal,
pela facilidade com que se podem contactar as
autoridades dessa área. Às 9:30 hs, ouviremos
o Dr.José Carlos Melo,atual Secretário de Governo do Distrito Federal e responsável pelo orçamento da Capital da República e estamos em
contato com o Dr. Fernando Tupinambá Valente,
ex-Secretário de Finanças e atual Conselheiro do
Tribunal de Contas. Possivelmente, trará contribuição importante com relação ao Distrito Federal. Para a reunião das 17:00 hs, o Presidente
do Conselho da Magistratura, Dr. José Ribeiro
Leitão, e ainda o representante 90 Comitê Pró-Diretas do Distrito Federal. No dia 28-4, estariam
convidados para a nossa reunião das 9:30 hs,
os seguintes constitucionalistas ou juristas: Osny
Duarte Pereira,José Saulo Ramos e Josaphat Marinho. Às 17:00 hs, haverá reunião da Comissão.
No dia 29-4, às 9:30 hs, teremos o representante
do Ibram e convidamos o Sr. Ministro das Minas
e Energia para aqui comparecer ou mandar um

21-4-87
22-4-87
23-4-87
28-4-87
28-4-87
29-4-IF

..
..

seu representante, a fim de argumentar com relação ao problema de mineração no Brasil.Às 17:00
hs, está em aberto a reunião do dia 29-4. Temos
proposta do Constituinte Messias Soares, do Rio
de Janeiro, para convocação do Presidente José
Sarney; e da Constituinte Marluce Pinto, para convocação do ex-Presidéntê-Êmesto Geisel. Naturalmente, faremos antes contato para saber da possibilidade do comparecimento das duas autoridades. Às 9:30 hs, do dia 30-4, dois assuntos que
nos pareceram importantes, com relação aos aspectos da União, ou seja, o representante da defesa civil, esta incluida na competência da União,
e o responsável pela segurança nacional. O representante da defesa civil é o General Roberto KIain,
e o da Segurança Nacional, o General de Divisão
Rubens Bayma Denys. Às 17:00 hs, se for preenchida a reunião do dia 29-4, não precisaremos
ocupar o mesmo horário no dia 30-4, porque
já se completariam quatro reuniões para a União
e duas para o Distrito Federal. Com relação aos
Territórios, no dia 4 encerraríamos as audiências
externas, com a seguinte programação: às 9:30
hs, o Governador de Roraima, Getúlio Alberto de
Souza Cruz;o Governador do Amapá, Jorge Nova
da Costa; o Governador de Fernando de Noronha,
Capitão-de-Mar-e-Guerra Gerson da Silva Monteiro; e, às 17:00 hs, o Prefeito de Macapá, Raimundo Azevedo Costa e o Presidente da OAB
de Roraima, Wedner Moreira Cavalcante. Pareceu-nos ser esta uma proposta conciliatória ao
que foi apresentado, para que possamos, então,
absorver os conhecímentos dessas autoridades.
O segundo item da nossa programação é deferência especial do Constituinte Ottomar Pinto, que
nos falará sobre a sua experiência como Governador de um Território brasileiro. Naturalmente,
houve concessão especial, e queremos agradecer
de antemão a S. Ex" por vir a esta sessão, como
Constituinte, exatamente para que não impedíssemos outras autoridades de preencherem as audiências públicas que daqui para a frente serão
estabelecidas.
Neste sentido, gostaria, em primeiro lugar, de
saber se o plenário aprova este roteiro de programação para as audiências externas.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam como se encomrern, (Pausa)
Aprovado.

Em segundo lugar, convidamos o Constituinte
Ottomar Pinto para, por gentileza, nos passar SUlJ
experiência como Governador de um Território
brasileiro.
O SR. CONSmUINTE OTfOMAR PINTO Sr. Presidente, Constituinte Jofran Frejat; Sr. VicePresidente desta Subcomissão, Constituinte Meira
Filho; nobre Relator, Constituinte Sigmaringa Seixas; Sr" e Srs. Constituintes, em primeiro lugar,
queria apresentar o personagem da minha fala:
Roraima.
Roraima tem duzentos e trinta mil quilômetros
quadrados, conta com uma população de pouco
mais de duzentos mil habitantes, sendo um dos
vazios demográficos do Pais Limitando-se com
a Venezuela e a Guiana, é rico em madeira, em
recursos florestais, SOlVa, castanha e várias essências madeireiras, uma pujante provincia mineral.
Acredita-se, por investigações ou por levantamentos feitos através de satélites, sobretudo cobrindo
a área ocidental do Território, que ali existem jazimentos mais ricos até do que os de Carajás, s0bretudo pelo preciosismo das espécies minerais:
urânio, níóbio, tório, zinco e chumbo, além de
diamante, ouro e cassiterita, que superabundam
em todo o Território.
Tem uma grande vocação pecuária: o nordeste
de Roraima talvez seja a maior clareira do mundo
embutida na densa floresta Amazônica. Sãocerca
de quarenta mil quilômetros quadrados de savanas, uma região extremamente propicia à pecuária, haja vista que no século passado ali chegou
Lobo Dalmada, despretenciosamente, com algumas cabeças de bovinos, soltou-as ali e se desenvolveram e cresceram a tal ponto, que dizem os
mais velhos - e o Chagas pode dar o seu testemunho - que os antigos habitantes do Território,
os pecuaristas, chegavam até a dar espingarda
e munição aos vaqueiros para abater o gado, a
fim de descansar o pasto, porque havia gado demais em cima de uma área limitada de pastagem
nativa que, por sinal, não é muito substanciosa.
-/I,. agricultura desenvolveu-se sobretudo a partir
de 1979, quando o fluxo migratório se acentuou
para o Território. As levas de brasileiros que iam
para Rondônia, localizando-se a dezenas de quilômetros das pontas das vicinais existentes em Rondônia, pela saturação da migração naquele antigo
Território, hoje Estado, vinham para Roraima, on-
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de havia possibilidade de fixação, de assentamento dessas famílias, em vicinais menos extensas'
que cortam as rodovias Perimetral Norte e
BR-l64, a qual, saindo de Manaus, alcança Boa
Vista, a Capital do Território, e se alonga até a
fronteira com a Venezuela, com ramificações para
leste, alcançando Bonfim, na fronteira com a República Cooperativista da Guiana. Vis-à-visa Bonfim fica a cidade de Lethem, e alcançando Normandia. A tradição dizque o nome de Normandia
foi dado porque ali chegaram antigos detentos,
egressos da Ilha do Diabo.
Então, há uma agricultura de subsistência, com
significativa produção de arroz de sequeiro e arroz
de várzea, arroz irrigado. Esse arroz irrigado é
sobretudo desenvolvido pelo contingente de gaúchos que priorizou Roraima como o local para
a sua fixação, em determinada época.
Há também uma incipiente agricultura de culturas permanentes: café, cacau, seringueira, guaraná. E a região, principalmente o sul, oferece amplas perspectivas para o cultivo do dendê, que
se está alastrando na Região Amazônica, principalmente na faixa próxima ao Equador, onde a
pluviosidade e o calor são mais intensos.
Vislumbra-se - e é um dos projetos nossos
- não deixar que a vocação agropecuária dessa
clareira monopolize a atividade econômica do
Território, porque esta área, com a calagem do
solo, oferece amplas e lisonjeiras perspectivas para a cultura da soja, do amendoim, e para a fruticultura. É bom que se diga: existe uma complementaridade entre as economias de Roraima e
da Venezuela, por exemplo. O modelo econômico
da Venezuela é mais para o industrial, enquanto
o de Roraima é agrícola. E nos lembramos bem
de que, quando um dos Presidentes da Venezuela
aqui esteve, Herrera Campíns, ele foi repetitivo
nas suas palestras, em Brasília, a respeito da necessidade muito grande que a Venezuela tinha
de óleos comestíveis. Então, a soja ali plantada
poderá realmente servir de fonte significativa de
exportação de óleo para a Venezuela e os países
do Caricom, uma comunidade econômica demandante de produtos primários, de produtos
agrícolas para a sua alimentação. Um levantamento feito pelo ltamarati em 1980 indicava um
potencial de importação dos países do Caribe,
cuja economia estaria dentro da área de influência
do Brasil, da ordem de quatro a cinco bilhões
de dólares. E é conveniente citar, por exemplo,
que a Venezuela compra galeto de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul, compra carne suína também de lá, quando poderia adquirir galetos produzidos em Roraima, desde que ali se desenvolvesse
essa atividade, que, aliás, se está implementando
e se expandindo no distrito hortigranjeiro que implantamos nas proximidades de Boa Vista, onde
já existe uma produção de frangos e de ovos
bastante significativa, além de produtos hortigranjeiros e outros.
Este é um breve retrato três por quatro de Roraima. Possui oito municipios bastante extensos e
uma população mestiça de branco com índio.
Predomina no Território contingente forte de indígenas aculturados ou semi-aculturados na Região
Setentrional, e de indígenas primitivos a oeste,
nominalmente os Yanomanis, cuja população segundo números que tenho da Funai - é da
ordem de seis a sete mil indígena em Roraima.
É claro que a nação Yanomani se estende para

a Venezuela, mas o contingente indígenas do Território é este. E na região de Surucucus, Auaris,
Mayongongs etc., chegam a 3.500 os silvícolas,
número da Funai, repito. Muitos nordestinos estão
implantados na região das vicinais, que se estende
ao longo Perimetral Norte e da BR-l64. Esta estrada, diga-se de passagem, é o cordão umbilical
do Território, futuro Estado. É imperativo que se
faça a sua pavimentação. Um dos pontos altos
do projeto Calha Norte, a nosso ver, é justamente
o comprometimento, em três aspectos fundamentais, de Roraima: um a pavimentação dessa
rodovia, que não serve somente à economia do
Território, porque o Território é periférico, é excêntrico em relação ao coração industrial do Brasil.
As distâncias de transportes são grandes. E o
que mais onera o custo dos produtos, hoje, no
País, é o transporte ou frete. Servirá também à
economia do Amazonas, da Suframa. Hoje, em
Manaus, existe um pólo industrial importante, que
precisa se abrir à exportação e tem realmente
um mercado significativo no Caribe. Consideramos significativa a viabilidade de Roraima como
Território, porque, além dos aspectos físicos e
econômicos que citamos, ele tem grandes potencíahdades, sobretudo pela posição geoestratégica
e geoeconômica. Comparativamente com o Acre,
este' fica quase no fundo do saco no Brasil. O
Acre tem as suas consolidações com o Peru e
com a Bolívia, com as regiões mais atrasadas
dos dois países, que tampouco são economicamente saudáveis. Então, em termos de mercado
externo, o Acre não conta com coisa alguma.
E tudo o que o Acre produz Rondônia também
produz, em maior escala, com maior economicidade, e com distância de transporte menor. Então já é outro handicap para o Estado do Acre.
Roraima, além de ter 23 milhões de hectares de
terras férteis, tem um grande mercado potencial
circundante: Guiana, Venezuela, Manaus etc. Convém salientar outro aspecto também significativo:
a República Cooperativista da Guiana pretende
construir uma rodovia ligando a cidade de Lethem, vis-à-vis a Bonfim, com Mabura Hdls.
Daí até Georgetown já existe uma estrada. O
porto de Georgetown seria livre para os produtos
da economia brasileira, notadamente da economia de Roraima e do pólo industrial de Manaus.
Esta rodovia seria um corredor de exportação,
com um porto livre e de amplo significado. A
Guiana é um importante membro do Caricom
- Comunidade do Mercado Comum do Caribe.
Além do mais, existem outros aspectos importantes de integração econômica entre Roraima
e a Venezuela. Muitos produtos na Venezuela são
baratos. A gasolina, na Venezuela, custa 10% da
nossa, ou seja Cz$ 1,40. Aqui no Brasil, do outro
lado da fronteira, é Cz$ 14,00. o Cimento, o ferro,
esquadrias de alumínio, uma série de produtos
que a Venezuela tem, através de um comércio
formiga, desprovido da burocracia que emperra
e asfixia essa atividade, poderá beneficiar significativamente os brasileiros que vivem nas proximidades da Venezuela e até em Boa VIsta.Por outro
lado, Roraima tem frango, ovos e madeira, que
comercializava muito com a Venezuela; produtos
agrícolas, dos quais a Venezuela tanto carece.
Com a Guiana, naturalmente já se desenvolveu
um comércio de regular com Boa Vista.
Os grandes mcentivadores do comércio de Boa
Vista, Capital do Território, são justamente os
guianenses, que compram de papel higiênico a
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televisores, rádios, vassouras, facas, pratos, talheres. Por aí se vê como há convergência de interesses complementares a nações distintas, e que
levam a uma confraternização, a um entendimento mais amplo entre os indivíduos que habitam
países diferentes, dentro de uma mesma área de
interesse regional.
Acho que, em rápidas pinceladas, pude mostrar
Roraima.
Vejamos agora o aspecto político. "oram criados os Terntórios Federais em 1943, no auge
da ditadura. Por conseguinte, o instituto do Território Federal é ditatorial, centralizador. Os Territórios durante os períodos autoritários, tiveram condições de expandir-se, como no regime Vargas,
por exemplo, até 1945. Durante o governo autoritário, eles se expandiram mais, cresceram e se
desqnvolverarn bastante, porque sob esse regime
a representação política estadual não é expressiva.
Mas, no regime democrático, em que a representação política prepondera na defesa e na conquista de interesses para a sua área, não.
Um Território com quatro Deputados, no regime democrático, onde os pleitos são encaminhados através das suas lideranças políticas, não tem
voz, não tem vez. É difícil, no atual regime, Roraima e Amapá competirem com São Paulo, Minas,
Paraná, Rio Grande do Sul, na afirmação do seu
interesse, na postulação e na obtenção daquilo
de que precisa para desenvolver-se e crescer, porque são muito mais carentes de apoio federal
do que esses Estados. E não adianta dizer-se que
"quem não tem competência não se estabeleça",
porque sabemos que na maior parte, os Estdos
da Federação, são falidos, vivem de pires na mão,
vivem da dependência das benesses do Poder
Central. É claro que a Constituinte está motivada
não somente para a descentralização da autoridade, como também para uma justiça tributária,
para o drstríbutívísmo dos frutos do Fisco, dos
tributos, favorecendo, evidentemente, os Estados
e os Municípios. Volto a repetir: a figura do Território é Incompatível com o sistema democrático
representativo, para crescer e desenvolver-se. Entramos, então, no seguinte dilema: Roraima e
Amapá não vão crescer porque não são Estados,
e não serão Estados porque não crescem. É um
círculo vicioso do qual não sairemos, a menos
que a Constituinte escreva, nas suas disposições
transitórias, a emancipação dessas duas Unidades
da Federação, que já estão calvas, envelhecidas,
já são cidadãs de meia-idade, já estão com 47
anos de servidão. Hoje. os Territónos são uma
serventia do Ministério do Interior. É como aquele
quarto que se tem em casa para guardar coisa
velha e nunca se vai lá. Qualquer funcionário do
Minter - Ministério do Interior - é um legislador
no Terntório. Ele chega lá e é um senhor de baraço e cutelo: define, determina, não ouve ninguém.
São diretrizes emanadas do que eles chamam
a "estruturona do Minter". Então, a "estrututona
inter" é avassaladora, é esmagadora.
Muitas vezes, os Ministros do interior cerceiam
as iniciativas do Governador. Eu me lembro apenas citando fatos - de que o Ministro Mário
Andreazza chegou a mandar telex proibindo, vedando a minha comunicação, como Governador,
com os outros Mimstros e, imaginem, com o Presidente da República.
É possivel ao Governador de uma Unidade da
Federação obter recursos para o bem-estar da
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sociedade local sem levar aos diversos Ministérios
os pleitos mais urgentes do seu Estado?
Este é um caso que convém citar. Cerceiam-se
as iniciativas, proíbem-se contatos com outros
Ministérios. O orçamento depende da aprovação
do Ministério do Interior. Muitas vezes, o Território
elabora o seu orçamento, faz a sua alocação de
recursos levando em consideração as prioridades
locais. Quando chega ao Minter, ele é modificado,
as prioridades do Território passam a ser condicionadas às prioridades e às intenções do Ministério do Interior.
Outro aspecto a considerar também é o da
Justiça, que é o mais grave. Sabemos que o Poder
Judiciário é o poder disciplinador por excelência.
A Justiça é que faz a disciplina social. Pois bem,
o Território de Roraima, com mais de 200 mil
habitantes, dispõe de três juízes. Desses três juízes,
normalmente um está hcencíado, doente; está fora. Então, são dois para atender a toda essa área,
com oito municípios e conflitos de interesses
enormes, porque é uma região pioneira, é uma
nova fronteira agrícola. Ainda mais: existe lá apenas o juízo singular, o juízo monocrático. A segunda instância, o juízo plural, é aqui em Brasília.
Se forem, hoje, a Boa Vista, na penitenciária há
mais de vinte cidadãos com prisão preventiva decretada, muitos deles pobres, e, para conseguirem
Mbeas corpus, têm de ter no mínimo 150 mil
cruzados, ou 100 mil cruzados, para pagar a passagem de advogado, estada em hotel, além dos
honorários advocatícios. Como é que se pode
conviver com essa estrutura, que esmaga o cidadão no que ele tem de mais caro, que é o seu
direito de ir e vir, cerceado por contingências administrativas, topográficas, políticas etc.? Este é
outro aspecto que só pode ser obviado com a
transformação, com a emancipação dos Territórios, com a sua Justiça plural, seus desembargadores, seu tnbunal. Quer dizer, existe a instantaneidade da providência, se o juízo singular decretar a prisão preventiva, muitas vezes - injusta.
Sabemos que há juízes que não revogam as suas
prisões preventivas, fazem questão de abominar
a Lei Fleury, Sei de casos em que o individuo
se exila de lá, para escapar à penitenciária. Então,
abandona a fazenda, as suas propriedades, os
seus negócios. Vai tudo à matroca, porque sabe
que, se voltar, vai ficar chaveado, já que o habeas
corpus demora, aqui, em Brasília. E outro aspecto, uma das mazelas do figurino do Território Federal.
Do ponto de vista psicossocial, o Território é
como se fosse uma autarquia, não somente administrativa ou polltíco-lnstítuclonal, mas até mesmo
sócio-econômica. Acostuma mal a pessoa, pela
servidão ao Poder Central, a ser funcionário, a
esperar tudo do Governo Federal; desalenta a livre
iniciativa, é um desestimulo por causa dos percalços existentes. De modo que, do ponto de vista
psicossocial, a transformação em Estado fará
com que a sociedade busque auto-sustentação,
auto-suficiência, se possível. Além do mais, estimula o surgimento de lideranças, porque os Governadores Territoriais são nomeados, vão de
qualquer lugar, dependendo da conjuntura. Isso
não contnbui para o surgimento e o desenvolvimento de lideranças locais É outro aspecto desfavorável desse modelo ditatorial do Território Federal.
Ainda outro aspecto que merece ser mencionado é que o Govemador do Território norneaé

do; depois vêm prefeitos e vereadores eleitos. Temos os prefeitos autônomos, dependentes de um
Governador que não é autônomo, nomeado em
Português e demitido em Latim. Esta também
é outra aberração, mormente quando as sociedades, como é o caso de Roraima e Amapá, atingiram o estágio de maturidade, de conscientização
dos seus valores mais caros, mais íntimos, do
seu patrimônio cultural. É outra aberração - repito - é um capitis diminutfo para o Governador
nomeado lidar com Prefeitos, Vereadores, Deputados Federais todos eleitos. E há outro aspecto
também a considerar- é que, por ser nomeado,
por não ter um mandato legítimo e definido em
lei, a sua cabeça está sempre a prêmio. Todo
dia o Governador de Território caí. Então, existe
aquele clima de suspense permanente. O Governador mal é nomeado, dali a dois meses, três
meses - caiu na rotina - "o Deputado Fulano
vai derrubá-lo", "a Associação Comercial mandou
um telex", "ele vai cair amanhã", "ele caiu no
desagrado do Ministro do Interior". Essa situação
não estimula o impeto administrativo, não estimula a elaboração de um planejamento a médio
e a longo prazo. Tudo isso contribui para cortar
as pemas de sociedades como as do Amapá e
Roraima, que têm necessidade de andar a passos
largos, de recuperar o tempo perdido, de diminuir
aquele grande gapeconômico-social que existe
entre os Territórios e os demais Estados-Membros.
Ainda em favor da emancipação dos Territórios,
hoje, por exemplo, o lCM de Roraima é igual,
ou talvez, um pouco maior do que o do Acre.
Perguntem às lideranças do Acre se desejam que
o Estado volte a ser Território. Muita gente pensa,
desavisadamente, que o Território, ser tutelado,
por ter sua folha de pagamentos de funcionários
às expensas do Tesouro Nacional goza de uma
situação da qual nunca se deve apartar. É o caso
de se perguntar.
Eu me lembro - porque vivina Região Amazônica - como era o Acre Território. Assisti, mclusíve, à emancipação do Acre, a sua transformação
em Estado, e o que se observa, hoje, é que, com
todos os seus handícaps, com todas as suas
desvantagens, do ponto de vista econômico, não
tem para quem vender os seus produtos; é mais
comprido do que largo, todos os grandes caudais
amazônicos cortam o Acre na direção da sua menor dimensão. Toma-se dificílimo fazer uma estrada, uma rodovia ali, porque se tem de construir
grandes pontes, atravessando o rio Madeira, o
Juruá, enfim vários rios que não vêm ao caso
citar. Apesar de tudo isso, o Acre tem evoluído
muito mais que os Territórios, porque a sociedade
está convencida de que. tem de caminhar por
seus pés, tem de- crescer com o esforço do seu
cérebro- e dos seus braços, tem de buscar, ela
mesma, as suas próprias soluções e não ficar
se balançando numa rede, esperando que caia,
de pára-quedas, o presente do big brother de
Brasília. Era o que eu tinha a focalizar a respeito
do Território Federal de Roraima. Repetir o que
é preciso a respeito é desnecessário. E claro que
os pontos focais para o seu desenvolvimento, considerados adequadamente com alto grau de precisão pelo Projeto Calha Norte, são a pavimentação da BR-l64, de Manaus a Boa VISta; a BV-S,
na fronteira com a Venezuela, e Bonfin-Lethem,
conjugada com a Estrada de Lethematé Caracas,
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que já está pavimentada. Da fronteira do Brasil
com a Venezuela,' até lá dentro, está tudo asfaltado. O subdesenvolvimento começa da nossa
fronteira para baixo. A estrada é péssima, fica interrompida durante o ivemo, é. uma buraqueira,
não se sabe por onde passar. E fonte de muitos
acidentes e encarece o frete. São 180 km de estrada. Um caminhão poderia percorrer esse trecho
em três ou quatro horas, mas leva um dia e meio
para chegar, desviando-se dos buracos. Outro aspecto de que o projeto Calha Norte cogita é o
da eletrificação, o problema energético do Território, que precisa de eletrificação rural. Sabemos
que os recursos públicos não são alocados para
a eletrificação rural quando a fonte de energia
elétrica é térmica. Roraima tem excelentes pontos
para aproveitamento hidroenergético. Já existe
um projeto para o rio Cotingo, uma estrada de
acesso. Esse rio tem capacidade geradora de
energia suficiente para atender às necessidades
do Território. Já havia, inclusive, entendimento
para o fornecimento de energia elétrica à Venezuela e à Guiana. Esse é outro problema que
precisa ser urgentemente atacado, para que o
Território fique completamente independente e
possa caminhar a passos largos na direção do
progresso que toda a sociedade local deseja. O
terceiro ponto é o cuidado que se deve ter com
as comunidades indígenas, o respeito pela sua
cultura, pelos seus princípios, pelas suas necessidades. A sociedade brasileira deve preservar as
etnias das nações indigenas. Deve ser feito estudo
racional e lógico, despido de emocionalismo, de
passionalismo e preconceitos, a partir do levantamento de realidade da população indígena. QJe
se levem em consideração as sua necessidades.
E, é claro, na área norte, onde os índios são semiaculturados, deve haver uma discussão entre a
sociedade civilizada e as comunidades indígenas,
para se defínlrem, no encontro de opiniões, os
limites considerados mais necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento de seu grupo tribal.
Definidas essas áreas, sobra para o Território
imensa extensão de terras férteis, agricultáveis,
que poderão ser alocadas à iniciativa privada, aos
colonos assentados em colônias agrícolas, às pequenas e médias empresas, com o desenvolvimento das culturas permanentes de café, cacau,
guaraná, seringueira, dendê, com a fruticultura,
a invasão da soja nesses 40 mil quilômetros de
savanas. Tudo isso somado aos imensos recursos
florestais madeireiros e ao tremendo potencial mineral do Território, poderemos ter, dentro de pouco tempo, no Setentrião do Brasil, um Estado
forte, orgulhoso, senhor do seu destino, seguro
de tudo o que a sua sociedade deseja obter. Era
o que tinha a dizer. Ponho-me à disposição dos
nobres Constituintes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Abrindo
o período de debates, concedo a palavra ao Constituinte Vilson Souza. V. Ex' dispõe de cinco minutos.
O SR. CONSmUINTE VILSONSOUZA - Inicialmente, parabernzo o companheiro Constituinte Ottomar Pinto pela belíssima exposição a respeito do Território de Roraima. A minha grande
preocupação é no sentido de que tivéssemos informações mais precisas em termos de arrecadação, de se quantificarem os números da economia, e principalmente, sobre o grande desafio que
Roraima encontraria como Unidade Federada au-
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tônoma. Teria o futuro Estado de Roraima, na
proposição de V. Ex-, a capacidade de, através
de sua autonomia, custear suas despesas, a organização da estrutura de um Estado? Essa, a minha
pergunta e a minha grande preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O expositor dispõe de três minutos para a resposta.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO Os números precisos, evidentemente, não os tenho, porque estou fora do Govemo do Território
há muitos anos. Sei, pela leitura do relatório da
Delegacia da Receita Federal na Região Norte,
relativo ao primeiro trimestre deste ano, que contém os números da arrecadação do ICM do ano
passado, que o Território de Roraima teve uma
arrecadação de ICM mais alta que a do Estado
do Acre. E o Amapá, uma arrecadação maior
do que a de Roraima. Lembro-me de que, quando
começou a arrecadação do ICM no Território de
Roraima, durante a minha administração, a arrecadação de Roraima e do Amapá corriam parelhas e eram um pouco inferiores à do Acre e
muito inferiores à de Rondônia. Mas hoje, o ICM
de Roraima já ultrapassa o do Acre. Como não
havia tradição de arrecadação tributária nos Territórios - não havia nem mesmo aparelho arrecadador, só foi instituído há cerca de cinco anos,
com o concurso para fiscal e auxiliares e implantação de uma Secretaria de Finanças - o Território se limitou exclusivamente à arrecadação do
ICM, recolhido pela Receita Federal, que depois
o repassava. MUltasvezes, só repassavam no exercício seguinte. Não sei se hoje essa anomalIa já
foi corrigida, mas se não foi é outra expropriação
que sofre o Território, porque recolhe hoje e recebe a mesma quantia no ano segumte, já bastante
erodida pela inflação. Então, tenho certeza de que
a atual arrecadação, e a expansão dela decorrente,
combinada com a própria expansão da economia
do Território e futuro Estado, serão capazes de
prover, dentro de breve tempo, as suas necessidades, sustentar as despesas adicionais com o
Legislativo, a Justiça estadual e o Tribunal de Contas. As outras despesas, de acordo com a tradição
brasileira, a União continuará pagando, e aos
atuais funcionários do Território também. A tradição constitucional brasileira ou da lei complementar que cria Estados prevê, durante dez anos,
ajuda da União no socorro a despesas adicionais
que surjam com o pessoal, embora nem sempre
isso aconteça. Invoco aqui o testemunho do Deputado Ruben Figueiró. No Mato Grosso do Sul
isso não ocorreu, mas a lei complementar assim
o determina. Acredito que a futura Carta Constitucional dê aos Estados instrumentos para cobrarem e exigirem da União o cumprimento das leis
complementares que os criem.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, nobres Constituintes desta Subcomissão, cumprimento o Constituinte Ottomar Pinto pela exposição que fez, com aquela
característica muito própria do brasileiro do Norte
e Nordeste, carregada de patriotismo. Minha grande preocupação, principalmente por ser do Estado de São Paulo, é a seguinte: acho muito dilicil
a administração de um País desequilibrado na
distribuição, da riqueza, inclusive da tributação.

Fizemos hoje uma solicitação para quando das
audiências que a Subcomissão fará no setor de
minérios, sobre o comportamento do País em
relação à exploração de minérios. Temos um trabalho que será encaminhado à Subcomissão, no
sentido de que, nas concessões para exploração
de minérios, a competência, que é da União, seja
dividida com o Estado. Como forma de fiscalização, temos a obrigação da União de defender
os interesses do País, mas fundamentalmente em
Estados pobres, cujo potencial de minérios é
enorme. Não temos no Centro-Oeste grande potencialidade, mas sabemos, principalmente pela
exposição de V. Ex' e conhecendo os problemas
dos Territórios, especialmente de Roraima, o
grande potencial que ele tem. Nossa preocupação
é no sentido de que a União não seja absoluta
nas decisões em relação a minérios. Precisa haver
maior e melhor fiscalização, através da participação dos Estados na discussão de concessão
e na preferência e diferenciação de tratamento
quanto ao aproveitamento da arrecadação dos
impostos da riqueza retirada. Esta é uma idéia
nossa que está se transformando em uma proposta. Queria aproveitar esta oportunidade para
ouvir o depoimento de V. Ex' a respeito de como
funcionam essas concessões nos Terntórios, das
companhias que lá estão, qual a vantagem imediata para o Território da exploração dessas riquezas; como se comporta, afinal, a União em relação
ao Estado, e qual a retribuição da eventual exploração de nquezas minerais para o Território. Digo
Território, mas em termos já de Estado, porque
concordo perfeitamente em que este longo tempo
como Território não tem mais significação. Entendo que o Território deveria ter vida própria apenas
para se transformar em Estado Essa fase de Território é de preparação, de consolidação do Estado
a ser criado, e não de consolidação do Território.
A grande preocupação - e gostaria que o Sr.
Constituinte nos trouxesse informação nesse sentido - inclusive ouviremos aqui o Ministério das
Minas e Energia e o IBRAM sobre o assunto e quais são os benefícios, se há exploração e
de que tipo, qual o retorno imediato para o Território. Porque pretendemos, na Constituinte, fazer
com que a riqueza retome aos Estados e Territórios e estes participem na discussão das concessões para explorações de suas riquezas minerais.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO Nobre Constituinte Roberto Rollemberg, a sua
pergunta foi muito pertinente e me permitirá dar
uma resposta complementar. A tendência da
Constituinte - certamente isto irá ocorrer - é
no sentido de melhor repartição tributária no Brasil, para reforçar a Federação, que existe apenas
no papel. Federação, sem dinheiro nos Estados,
não tem autonomia nem coisa alguma. Respondo
a sua pergunta: sob a égide da futura Constituição,
os Estados do Amapá e de Roraima terão dinheiro
para custear os encargos adicionais com Assembléia Legislativa, Tribunais de Conta e de Justiça,
e ainda haverá excedente para investimentos. Posso responder sem medo de errar, porque tenho
certeza de que os Constituintes, na elaboração
da nova Carta, irão fazer justiça à Federação brasileira, tanto a Estados quanto a Municípios, hoje
ainda fortemente subvencionados pelo Govemo
do Território, sob pena de nada poderem realizar.
A partir da nova Constituição, os dois Territórios,
tranlformadolemEstados. tranqüilamente pode-

rão conviver com os encargos adicionais dessa
transformação. No que tange à concessão para
exploração de minérios, eu diria que o envolvimento do Govemo local nas concessões é nulo.
O que existe lá é mais ou menos o seguinte:
os garimpeiros adentram a mata, descobrem um
jazimento. Alguns olheiros, ligados a escritórios
de concessão de mineração em São Paulo ou
no Rio, sabem da notícia, tomam um avião até
lá, identificam o local no mapa, fazem um requerimento, e uma empresa - em geral estrangeira
- apropria-se da área e fica lá em berço explêndido. Há poucos jazimentos sendo esplorados.
V. Ex' sabe muito bem que o IUM é outra iniqüidade tributária, os Estados do Amazonas, do Pará
e de Rondônia vivem reclamando contra o tremendo confisco sofrido, com ele. Além de irrisório, a União fica com a parte expressiva. Talvez
o mais correto seja que a responsabilidade da
arrecadação do IUM passe a ser do Estado, e
ele repasse para a União a cota mínima que a
Constituição lhe atribuir, de modo que os benefícios, em sua maioria, fiquem no Município onde
está a exploração, e no Estado, síndico daquele
condomínio. Quanto a nomes de empresas, devo
dizer a V. Ex' que sei apenas da Taboca e da
Vale do Rio Doce, que é estatal. Há algumas concessões em área indígena, mas não estão sendo
exploradas. Existem também empresas estrangeiras no Território, com suas concessões. Hoje,
se V. Ex' quiser requerer uma polegada quadrada,
talvez não consiga mais, porque está tudo já requerido, há muito tempo A legislação, neste particular, é extremamente danosa, até, para os interesses nacionais; não digo nem locais, mas nacionais. Foi dito, em uma reunião da Petrobrás, que
12% do Território brasileiro, justamente o filémignon do seu coração mineral, estão em mãos
alienígenas.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chagas
Duarte.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE Sr. Presidente, demais companheiros Constituintes, congratulamo-nos com o Constituinte 0ttomar Pinto e o parabenizamos pela brilhante exp0sição que, para nós, não constituiu surpresa, pois
já o conhecemos, sabemos da sua inteligência,
da sua cultura. Talvez alguns dos companheiros
não saibam, mas o Brigadeiro Ottomar é homem
de cinco faculdades, que se fez e se realizou por
si próprio, mercê dos seus esforços e estudos.
Na sua exposição, o perfil que mostrou do nosso
Território até certo ponto nos engrandece e como
filhos daquele torrão pátrio. Nós, amazonenses
que fomos, porque a regiãq pertencia ao Estado
do Amazonas, onde nascemos presenciamos o
advento do nosso Território, sabemos perfeitamente o quanto ele progrediu, o .quanto ele se
desenvolveu. Por outro lado presenciamos uma
história de 44 anos do Território de desacertos,
de retrocessos, de frustrações, de tutela de um
povo agredido no seu modo de viver, nos seus
costumes. V. Ex'" hão de convir, companheiros,
que govemadores, militares, vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que nada tinham
com nossa história, ali chegavam para nos governar. Houve, é claro, honrosas exceções, mas diria
que fomos o povo mais tiranizado do Gavemo
Bemardes. Nosso Território - comodisse O nos-
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so companheiro Ottomar Pinto - nasceu da ditadura e, por ISSO mesmo, foi mais governado pela
força das armas, pela violência, pela opressão.
Hoje, no regime democrático, é claro que queremos, como todos os brasileiros, ser govemados
pela justiça, pela liberdade, pelo respeito. Daí por
que propugnamos hoje que o Território passe
a Estado, sobretudo porque toda essa história
de opressão, de violência, tudo o que o Território
viveu, quero dizer a V. Ex", como colocou o nosso
conferencista, nunca teve a participação do povo.
Nunca o povo foi ouvido em nada, absolutamente
em nada. Hoje, nós o queremos realmente Estado. Perguntaria ao companheiro expositor quais
os pontos de estrangulamento que S. Ex" acha
que existem hoje no Território que o impedem
de se desenvolver. V. Ex' colocou muito bem:
o Território não passa a Estado porque não atingm
certo grau de desenvolvimento, não é auto-suficiente economicamente. Realmente, a tese não
é válida, dado que nenhum Estado da União chega a ser auto-suficiente. Sabemos todos que, através do Fundo de Participação dos Estados e Territórios, a grande verba da União é que supre o
lado deficitário de todos os Estados e dos Territórios. O companheiro, não sei se propositadamente, parece que deixou escapar um problema que,
parece-me, traz grande estrangulamento ao desenvolvimento do nosso Território, ou seja, a
questão fundiária. Ninguém é dono de terra no
Território, por ser a terra da União. V. Ex'" sabem
disso. Gostaria de ouvir o expositor a respeito
do assunto. Quero aproveitar a pergunta do nosso
companheiro Constituinte Roberto Rollemberg
sobre os minérios e garimpos e lembrar que, na
atual Constituição, os minérios, todos eles, pertencem à União. Por isso, nada fica para os Estados.
Carajás aí está. Nada ficou para o Estado do Pará.
Em Serra Pelada, também; na grande mina de
manganês do Amapá; e amanhã ou depois poderá acontecer com Surucucu. É preciso atentarmos para este fato, nós, que vamos agora redigir
a Constituição. Vamo-nos ater a este problema
da riqueza do subsolo, à lei que deve reger o
subsolo, para que os Estados tenham seu quinhão, tenham participação nas riquezas de seu
solo. Gostaria de ouvir o expositor sobre o problema fundiário.
O SR. CONSmUlNTE OTTOMAR PINTO Constituinte Chagas Duarte, haviamos relacionado aqui o problema fundiário no elenco de outros
itens que incluíam problemas de saúde, educação, lazer. O problema fundiário é relevante no
Território, porque sabemos que existe um decreto-lei do Governo Médici - um decreto-lei autoritário - que est~nde a jurisdição da União, ou
do lNCRA, sobre terras localizadas até 100 km
de cada margem das rodovias. Não bastasse isso,
sendo Roraima uma Unidade da Federação localízada na fronteira, ainda existe a extensa faixa de
fronteira que também pertence à União. Somente
com audiência do Conselho da Segurança Nacional essas áreas podem ser cedidas, colonizadas
ou alienadas. Apesar de tudo, ainda sobra espaço
sobre o qual o Govemo do Território não pode
dispor, porque não tem autonomia para tal. No
que tange à regularização fundiária dessas terras
que atualmente pertencem ao (NCRA, os Estados
se defrontam também com este problema: Rondônia, Pará, Amazonas. Não é problema da estrutura do Território, essa regularização das áreas

de colonização ao longo das rodovias. No entanto,
o que se impõe resolver é, primeiro, que o Estado
possa dispor sobre as suas terras, q)m alguJIlªS
exceções que a União queira colocar; e, segundo,
que os Estados tenham o poder de titular, como
acontecia anteriormente. Hoje o INCRA, num processo extremamente burocrático, penoso e longo,
aliza essa tarefa, mas sem a agilidade necessária
à solução de problemas que estrangulam a economia. Porque sabemos que o agricultor não pode levantar empréstimo bancário se não tiver título
de propriedade. Esse é um sério problema de
estrangulamento, embora haja uma tendência da
Casa para considerar que, até 100 ha, a propriedade será insusceptível de penhora, o que, aliás,
acho muito justo.
Respondendo ao Constituinte Chagas Duarte,
é um ponto de estrangulamento, porque nem o
Govemo do Estado nem o do Território têm como
resolver o problema, não podem titular terras.
Nem mesmo podem fazê-lo com as terras, excluídas pelo decreto do ex-Presidente Médici, na faixa
de fronteira, que pertencem ao Território e para
as quais o Govemador poderia fazer um programa
mais ágil de colonização.
O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE Eu pediria a atenção do nosso expositor. V. Ex"
não acha que, pelo fato de o Governo da União
ter competência para dar títulos definitivos, o Território não pode, até hoje, atrair grandes investidores? Uma das razões de esta área não se desenvolver não seria o fato de não irem para lá grandes
investidores? A exceção do seu tempo, quando
havia aquela fazenda, às margens da BR-164, do
grupo Bameríndus, não existia qualquer outro investidor. Entendo que, por causa disso, o Território não se desenvolve.
O SR. CONSTITUINTE OTOMAR PINTO Durante todo o período de govemos autoritários,
não houve um só título de terra expedido Quando
assumi o governo, o Presidente Geisel foi lá e
ouviu esse lamento dos produtores agrícolas, de
que ninguém possuía título de terra. Então, S.
Ex' baixou um decreto determinando que fossem
tituladas duas áreas. Pois bem, ele deixou o Governo, e o lncra não conseguiu conceder aqueles
títulos. Então, quando chegamos ao Governo,
abrimos vicinais; andamos pelo Brasil inteiro, convidando gente para ir para lá; o povo foi ocupando
as terras, e criou-se o problema. E o Incra veio,
depois, leqahzando essas terras. Não titulou todas,
mas um bom número. Colocamos no Território
12 mil famílias, todas com lotes de 100 ha, ao
longo de vicinais. Quatro mil quilômetros de estradas vicinais foram abertas, pela nossa administração, para colocar essas 12 mil famílias. Então,
o Incra veio para administrar o problema; não
se antecipou em solucioná-lo, como seria de desejar.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra à Constituinte Marluce Pinto.
A SRA CONSmUINTE MARLUCE PINTO Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, caros colegas, ao Constituinte Ottomar Pinto não vou fazer
qualquer pergunta, porque acho que todos os
colegas da Subcomissão já sabem que sou esposa dele. Como vivi quatro anos em Roralrna, conheço o Território palmo a palmo. Não há lugar
algum ocupado, inclusive por indígena, por onde
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não tenhamos andado. Então, é desnecess6rio
que eu faça qualquer pergunta ao Constituinte
Ottomar, porque das necessidades de lá e dos
anseios do povo já temos conhecímento. Agora,
como disse o nobre Constituinte Chagas Duarte,
realmente para o Território vão governadores de
fora. Fomos de fora. Ottomar é nordestino e eu
também - Ottomar é de Pernambuco e eu sou
cearense Quando ele assumiu o Govemo do Território, já havia convivido na Amazônia durante
oito anos. Ele chegou ao Território de Roraima
como Brigadeiro, aos 46 anos de idade, modéstia
à parte, o General mais novo das Forças Armadas,
e por isso mesmo o Ministro Délio o distinguiu
para aquele Território, tanta necessidade havia
para aquele povo de uma pessoa que realmente
conhecesse a região. Na sua gestão no Comara,
ele conseguiu pavimentar 32 aeroportos, afora
estradas na Região Amazônica, sobre o que o
nobre Constituinte deve ter conhecimento.
Solicito aos Constituintes desta Subcomissão
que nos dêem a oportunidade de transformar o
Território em Estado. Está certo que não acompanhei a campanha de todos os candidatos, mas
sei que nos programas que se viam pela televisão,
todos prometiam à população carente justiça social, econômica e política. Infelizmente, no nosso
Território, ainda não conseguimos nenhuma das
três.
Ottomar fOI designado para lá, no Governo figueiredo, possivelmente para passar seis anos,
e só conseguiu ficar quatro anos. Os representantes da Câmara, naquela época - não por estarem ausentes, posso dizer - talvez um tanto enciumados com a liderança que se estava conseguindo no Território, aproveitando-se da época
em que Andreazza se tornou'presidencíável, após
darmos ao PDS a vitória de quatro Deputados
- sendo que dois foram escolhidos por nós e
seus votos conseguiram trazer os outros dois para
esta Casa - após as eleições', solicitaram a retirada dele, inclusive os dois por nós eleitos. Então,
estávamos ausentes há quatro anos, de abril de
1983 até agora, praticamente, porque não moramos realmente no Terrítóno. Fomos solicitados
a nos candidatar. Ottomar foi Eu resisti até à
véspera da convenção, porque achava que, como
marido e mulher, poderia haver uma divisão e
"dar uma zebra". E também por causa dos negóCIOS que temos lá desde 1969.
A política é uma responsabilidade muito grande. Não faço dela meio de vida e, sim urna missão
Embora desde 1969 empresária no meu Estado,
Ceará, no ramo de asfalto, no Território não tenho
um palmo de terra e nunca explorei atividade alguma, nem pública, porque fiquei os quatro anos
no serviço social, como voluntária. Mas, às vésperas da convenção, encontrei-me diante de um
abaixo-assinado e, por insistência da comunidade, lancei minha candidatura. E o povo daquela
comunidade achava que, assim como todos os
Governadores hoje são escolhidos através do voto, após a vitória do candidato que realmente tivesse votação significativa, poderia ao menos opinar
sobre a escolha do Governador. Acontece que,
em Roraima, apesar de termos cinqüenta e três
mil eleitores, os votos apurados foram quarenta
e dOIS mil. Somos de um partido pequeno, o PTB,
mas somos majoritários em Roraima. Desses
quarenta e dois mil votos apurados, Ottomar teve
dezesseis mil, resultado do trabalho realizado nos

Maio de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAl. CONSTITUINTE (Suplemento)

quatro anos que ali passou, embora já afastado
também há quatro.
O partido a que hoje pertence o Governador
aliou-se a mais quatro partidos. Fez uma composição e apresentou doze candidatos O resultado
do voto desses doze candidatos foi aquém da
votação do Constituinte Ottomar.
Então, até hoje, por mais esforços que tenhamos empregado aqui em Brasília, existem as promessas - ainda não foram cumpridas - de podermos opinar pelo representante. E é o que o
povo de Roraima nos cobra constantemente. Para
se ter idéia, estávamos afastados de Roraima desde que fomos eleitos. Retornamos agora, em abril,
na Semana Santa. Chegamos à meia-noite. O
aeroporto estava lotado. E o povo lá não nos cobra
a moratória, não nos cobra os juros; não nos
cobra as dificuldades que realmente Roraima está
enfrentando - até bem mais do que os outros
Estados, dada a carência e a distáncia. Cobra-nos
uma coisa: "Vocês não vão conseguir mudar o
Governador? "E o pedem insistentemente. É lamentável até que eu o diga, mas é o que acontece,
porque as nossas visitas ao interior e à periferia
da cidade transformaram-se em comícios E todos eles cobravam de mim, dizendo: "É difícil
para o Brigadeiro pedir, mas a Senhora vai ter
de insistir. A Senhora vai ter de usar a tribuna
para insistir." Então tive de explicar ao povo que
nós, Constituintes, hoje, temos muito pouca oportunidade de fazer reivindicações para os nossos
Estados, porque de terça-feira a sexta-feira somos
Constituintes.
É por isso, caros colegas, nobres Constituintes;
que eu quena que V. Ex's analisassem bem o
assunto. Está certo que ainda não existe renda
para satisfazer a todas as necessidades. Mas onde
é que está existindo? Só se ouve dos Governadores que estão sem dinheiro até para resgatar
os salários dos funcionários.
Vamos dar àquele povo ao menos a liberdade
de escolher os seus governantes. Até para Presidente da República - embora a Constituição
atual determine seis anos de mandato - sentimos nas conversas dos bastidores que o povo
quer mudança. E a mudança não é por ser Sarney,
apenas. É porque o povo quer eleger o Presidente,
como elegeu os seus governantes de Estado.
Então aqui fica o meu apelo a V. Exs no sentido
de, pelo menos, se dar liberdade àquele povo,
nao apenas aos que ali nasceram, mas a todos
que para lá se dirigiram, de outros Estados. Aqui,
todos somos representantes desses Estados.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A Presidência da Subcomissão gostaria de agradecer ao
Constituinte Ottomar Pinto a gentileza de brindarnos com a brilhante palestra que nos posicionou,
a todos, com relação ao seu entendimento sobre
o Território de Roraima e que, na certa, haverá
de trazer mais subsídios, mais informações, mais
conhecimento para que os Constituintes possam
decidir, com tranquilidade, com parcimoniosidade, a respeito da necessidade ou não da criação
de mais este Estado brasileiro.
Qu~ro agradecer também aos Constituintes
participantes do debate e aos presentes pelo brilhantismo das orações proferidas e das questões
apresentadas ao ilustre expositor.
Nada mais havendo a tratar, convocamos os
companheiros Constituintes para a próxima ses-

são, que se dará em audiência pública, às 9:30h
do dia 27 de abril, segunda-feira, quando serão
expositores o Secretário de Governo do Distrito
Federal, que falará sobre o orçamento da Capital
da República, e o Conselheiro Fernando Tupinambá Valente, do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e ex-Secretário de Finanças, que falará
sobre as finanças do Distrito Federal e sobre a
participação do Tribunal de Contas nos entendimentos de verificação de contas da nossa Capital.
MUlto obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.
Ata Resumida da 5' Reunião Ordinária
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano
de rml novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e quatro minutos, na sala "Bl" - Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da União, Distrito Federal e Territónos, sob
a presidência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com a presença dos seguintes Constituintes:
Meira Filho, Rubem Figueiró, Sigmaringa Seixas,
Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco Carneiro, Marluce Pinto, Mozarildo Cavalcanti, Vilson
Souza (PMDB - SC), Wagner Lago (PMDB MA), Pompeu de Souza (PMDB- DF) Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e passou à leitura da Ata
da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A segutr, deu-se início ao Expediente que
constou da seguinte leitura: Correspondência recebida: 1) Telegramas: a) do Constituinte Marcelo
Cordeiro, lv-Secretárío, cumprimentando o Presidente Jofran Frejat por sua eleição e colocando
a I' Secretaria à disposição desta Subcomissão;
b) nos mesmos termos do anterior, dirigido ao
Vice-Presidente Meira Filho; c) nos mesmos termos do anterior, dirigido ao Relator Sigmannga
Seixas; d) do Senador Jamil Haddad, congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício;
e) do Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irngação - PRONI,Vicente Fialho, congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício; f) do Presidente Ulysses Guimarães, informando prazo de apresentação de sugestões e
autorizando reuniões das Subcomissões nas 3'
4', e 5' às 17:00 horas; g) do Sr. Vanderley VaIlin
da Silva, Presidente do Sindicato da Indústria de
Construção Civil, congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício. 2) Ofícios: a) Of. Circular n" 030/87 de 22-4-87, do l' Secretá~, Constituinte Marcelo Cordeiro, rem entendo cópia da Ordem de Serviço n' 001/87; b) s/no/87, de 21-4-87,
do 2' Secretário da Mesa, Senador Mária Maia,
congratulando-se e agradecendo recebimento de
ofício; c) IBRAMlDRB/936/87, de 24-4-87, sugestões remetidas pelo IBRAM. 3) Cartões: a) do 1°
Secretário Constituinte Marcelo Cordeiro, dirigido
ao Relator da Subcomissão, encaminhando cópia
do Ato da Mesa n° 9/1987; b) do General de
Exército Paulo Campos Paiva, agradecendo recebimento de ofício.4) Telex:a) do Dr.ldair Ceccato
Guancino, Coordenador de Assuntos Parlamentares do Ministério do Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente, congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício; b) do Dr. Glaucio de
Castro Melo, do Sindicato das Indústrias e Alimentação de Brasília, congratulando-se agradecendo
recebimento de ofício; c) do Ministro-Chefe do
Gabinete Militar, General Rubens Bayma Denys,

Quinta-feira 14

congratulando-se e agradecendo recebimento de
ofício;d) do MinistroIvan Mendes, do SNI,congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício;
e) do Ministro Dante de Oliveira, congratulando-se e agradecendo recebimento de Ofício; f)
do Dr. Romeu Tuma, Diretor-Geral do DPF, congratulando-se com a eleição da Mesa da Subcomissão; g) do Ministro do Exército, General Leonídas Pires Gonçalves, congratulando-se e agradecendo recebimento de ofício; h) do Governador
do DF, José Aparecido de Oliveira, congratulando-se a agradecendo recebimento de ofício; i)
do Diretor Presidente da ClBRAZEM, congratulando-se e agradecendl? recebimento de ofício.
Correspondente expedida: a) Ofício n"
144/87/PRES, de 23-4-87, dirigida ao Dr. Fernando Tupinambá Valente, Conselheiro do tribunal
de Contas do Distrito Federal - convite Audiência; b) Ofício n° 145/87/PRES, de 24-4-87, dirigido ao Dr. Osny Duarte Pereira - Convite Audlêncta; c) Ofício n° 146/87/PRES, de 24-4-87,
digirido ao Dr. Josaphat Marinho - Convite Audiência; d) Ofício n' 147/87/PRES, de 24-4-87,
dirigido ao Dr Saulo Ramos - Convite Audiência;d) Ofíclo n" 147/87/PRES, de 24-4-87, dmgido
ao Dr. Saulo Ramos - Convite Audiência, e; e)
Ofício n' 148/87/PRES, de 24-4-87, dirigido ao
Representante do Comitê Pró-diretas. Findo o Expediente, o Senhor Presidente deu inicio à Audiência Pública, passando a palavra ao Sr. José Carlos
Mello - Seco de Governo-DF, sendo inquirido
pelos Srs. Constituintes Pompeu de Souza, Sigmaringa Seixas, Meira Filho, Felipe Mendes e Chagas Duarte. Após os debates, o Senhor Presidente
passou a palavra ao Senhor Fernando Tupinambá
Valente, sendo inquirido pelos Constitumtes Ruben Figueiró, Francisco Carneiro, Felipe Mendes
e Marluce Pinto O inteiro teor dos trabalhos será
publicado, após a tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às doze horas e seis
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada dia vinte
e sete de abril, às dezessete horas, para audiência
pública com a presença dos Senhores, Dr. José
Ribeiro Leitão, Presidente da Associação dos Magistrados do DF e Carlos Alberto Torres, representantes do Comitê Pró-Diretas. E, para constar, eu
Antômo Fernando Borges Manzán, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. Constituinte Jofran Frejat, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental declaro abertos os trabalhos
desta Subcomissão.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, tendo em vista o adiantado da hora,
requeiro a V. Ex" que dispense a leitura da ata
da sessão anterior.
O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Acatada
a proposta de V. Ex', convidamos para participar
da Mesa os dois conferencistas, Dr, José Carlos
Mello e Dr. Fernando Tupinarnbá Valente.
Dando prosseguimento aos nossos trabalhos,
iniciaremos hoje a realização das audiências públicas. E a de hoje inclui dois nomes sobejamente
conhecidos no Distrito Federal, que nos falarão
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sobre a questão orçamentária e financeira da nossa Capital.
O Dr,José Carlos Mello,Secretário de Govemo
do Distrito Federal, já ocupou diversos cargos
no Govemo do Distrito Federal, na Secretaria de
Viação e Obras e na Secretaria de Governo, com
amplo conhecimento dos problemas da nossa
Capital e, é ainda, especialista em transportes.
De outro lado, o Dr. Fernando Tupinambá Va·
lente, atual Conselheiro do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, foi durante nove anos Secretário de Finanças do Distrito Federal, tendo amplo
conhecimento das condições finànceiras, tanto
no que se refere à isenção quanto ao que diz
respeito à fiscalização através do Tnbunal de Contas.
Tenho certeza de que essas duas autoridades
irão brindar-nos com informações importantes a
respeito dos problemas orçamentários e financeiros do Distrito Federal.
Nas reuniões públicas, como todos sabem, cada convidado terá vinte minutos para fazer sua
exposição; a seguir, o Relator disporá de cinco
minutos para fazer suas colocações: cada integrante desta Subcomissão terá três minutos para
apresentar seus pontos de vista, suas propostas
e suas questões e, posteriormente, o expositor
disporá de três minutos para responder às questões levantadas pelos Srs. Constituintes.
Com este lembrete pedimos ao Dr.José Carlos
Mello que nos brinde com sua exposição.
O SR.JOSÉ CARLOSMELLO-Sr. Presidente,
Constituinte Jofran Frejat; Sr. Relator, Constituinte
Luiz Carlos Sigmaringa Seixas; Sr. ex-Presidente
e Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, Dr. Femando Tupínambá Valente, Srs.
Constituintes Meira Filho, Pompeu de Souza,
Francisco Carneiro; demais Srs. Constituintes;
51's. Jornalistas; minhas Senhoras; meus Senhores e quase Constituinte Carlos Alberto, a minha
palestra, tendo em vista o limitado tempo que
me foi concedido, abrangerá a composição da
receita e da despesa do Govemo do Distrito Federal, em Imhas muito gerais.

É importante o conhecimento da receita do
Distrito Federal. Temos uma receita própria constituída de arrecadações típicas de Estado e de
Município:somos Estado na medida em que arrecadamos (CM; somos MUnIcípio, quando arrecadamos IPTU. Esta é uma característica do Distrito
Federal. Em termos orçamentários, temos três
características e obedecemos, portanto, a três legislações. Somos MunicípIo, Estado e unidade
orçamentária da União, e o nosso orçamento é
aprovado pelo Congresso Nacional, através da
Seplan, como o de qualquer Ministério. O ordenador de despesa do Distrito Federal, que é Secretário do Governo, participa de reuniões na Seplan,
com os Secretários-Gerais, que são os ordenadores-mores de despesa dos Ministérios
A nossa receita própria atualmente é de cerca
de 38% da receita total, sendo constituída pelo
IPTU, ISS, ICMlocal, ICMdo trigo e outras receitas,
como multas e taxas de menor Importância Então, 38% do que o GDF arrecada são receita própria; 62% transferência da Umão.
As transferências da União, previstas em lei,
são constituídas por quotas-partes de fundos e
impostos por ela recolhidos e transferidos aos
Estados e Municípios. Ao Distrito Federal cabe

cerca de 5,5% das transferências da União. Assim,
somando-se 38% aos 5,5% das transferências
previstas em lei para Estados e Municípios, nossa
arrecadação legal, digamos, soma 43,5% da receita total. E o restante vem de onde? De transferências correntes da União não previstas em nenhuma legislação. Tais transferências vêm-se processando ao longo dos anos e visam a atender
principalmente às despesas correntes - custeio
e despesas de capital, investimentos nas áreas
de saúde e saneamento, educação e cultura, defesa nacional e segurança pública - num montante
de 54,5%. A Umão transfere diretamente ao GDF
mais da metade da nossa receita, sem previsão
em lei, mas apenas - eu diria - por tradição.
Sempre foi assim. Então, toda a nossa despesa
nas áreas de saúde, educação e segurança pública é custeada pela União. Nós, Distrito Federal,
na despesa total da União, pesamos em 6%. Se
não me engano, apenas cinco Mini~térios - no
máximo seis - superam o Governo do Distrito
Federal em termos de despesa da União.
Considero estes dados muito importantes, ainda mais quando se trata de uma Assembléia Nacional Constituinte, que seguramente vai tratar
da parte tributária, que não é o tema a ser abordado por esta Comissão mas está estreitamente
a ele relacionado.
Falarei também, rapidamente, sobre a receita
executada em 1986 e não sobre a expectativa
de receita para 1987, porque esta depende da
inflação, do comportamento da economia, da
exístência de um momento de depressão ou de
euforia na economia.
Em 1986, em números redondos, a receita própria foi de 37% da receita total. E o que pesou
mais foi o ICMlocal de 23%. A segunda receita,
excluindo outras que somaram 5% - taxa do
lixo, multas e taxas diversas a serviço do GDF
- foi o ICMdo trigo. E aqui cabe uma análise.
Existe o ICMdo trigo importado. Todo o trigo
importado paga ICMa Brasília,como se aqui fosse
produzido. Evidentemente, é uma arrecadação artificial, criada nos primórdios de Brasília para dar
sustentação financeira ao Distrito Federal. Mas
essa arrecadação tem caído, ano a ano, com o
aumento da produção nacional. Acredito que,
com o fim do subsídio do trigo, política anunciada
pelo Ministério da Fazenda, teremos dois fatos
que afetarão essa receita: primeiro, a queda do
consumo, que vai reduzir a Importação; segundo,
um estímlfo à produção nacional de trigo, o que
também fará cair a importação.
Para V. Ex" terem uma idéia, no mícro de 1986
trabalhamos, na expectativa de receita para aquele
ano, com um determinado número para o ICM
do trigo - era uma estimativa, uma projeção
de receita, para podermos ter elemento de trabalho. Numa projeção conservadora, esperávamos
322 milhões de cruzados a mais de ICMdo tnqo,
e essa arrecadação foi frustrada pelo aumento
de produção do trigo nacional. Então, o que foi
muito bom para o Brasil - produzimos mais e
importamos menos - foi muito ruim para a nossa
execução orçamentária. Perdemos, portanto, no
ano passado, em expectativa de receita, 322 milhões do ICMdo trigo.
No final do ano passado, em meados de novembro, à Secretaria de Govemo - para os Constituintes de outros Estados, a Secretaria de Gover-
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no aqui corresponde à Secretaria de Planejamento dos outros Estados - haviam sido solicitados
um bilhão de cruzados, pelas secretarias setoriais,
para custeio ao final do ano. Analisadas aquelas
solicitações, verificamos que nenhuma era supérflua - basicamente: combustível para a Polícia,
para a área de Saúde, alimento para os presos,
reposição de peças para viaturas -, destinavamse principalmente às áreas de saúde e segurança
pública. Fizemos uma triagem extremamente rigorosa e chegamos aos trezentos milhões, o valor
da receita do trigo, que já sabíamos a essa altura
não iria ocorrer. Mas era o mínimo de que precisaria o Distrito Federal de meados de outubro
até o final do ano, para chegar "com i3 língua
de fora", mas sobrevivente, em termos de execução orçamentária do custeio. Não tivemos o ICM
do trigo, e aquelas eram despesas essenciais. 11·
vemos, então, de recorrer à União, para que a
Seplan transferisse ao Governo do Distrito Federal
os encargos gerais da União, a fim de cobrir o
nosso custeio. Isto se deveu à queda do ICM do
trigo, ou seja: maior arrecadação do ICM local,
23%; ICM do trigo, 4%; ISS, 3%; IPTU, 2% quem dera que o ICMfosse tão fácil de arrecadar
quanto o IPTU,para cujo recolhimento basta emitir um carnê, pois os endereços dos contribuintes
constam do Registro de Imóveis; mas o ICM é
sempre uma arrecadação diffcil de executar plenamente - finalmente, outras receitas, 5%.
Temos, assim, em números redondos, 37% de
receita própria, como ocorreu em 1986. Há as
transferências da União - obrigatórias - de
5,5% ; outras transferências da União, no ano passado, 5,5% .As receitas de convênios - convênios
com o DNER, com a EBTU, com os Ministérios
da Saúde, da Justiça, da Cultura e com vários
outros órgãos - em montantes muito variáveis
totalizam 1,31 %. E as operações de crédito representam 0,36%.
Isto coloca o Distrito Federal numa situação
totalmente diferente dos demais Estados da
União. Eu diria que é uma situação de bastante
privilégio, pois o nosso nível de endividamento
é extremamente baixo.
Como foi distribuído o nosso Orçamento? Educação e Cultura, em tomo de 25,6% ; Saúde Pública e Saneamento, cerca de 23,3%; Defesa Naconal e Segurança Pública, em tomo de 12,11%.
Assim, 70% do Orçamento foram aplicados nas
áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública.
Podemos prever, então, que qualquer melhora
nessas áreas repercutirá no Orçamento. Todas
elas são de alto custo operacional. Imaginem V.
Ex"s o custo operacional de uma sala de aulas!
E o Govemo do Distrito Federal, desde a administração do ex-Secretário Pompeu de Souza, constrói uma sala de aula por dia. Só no ano passado,
para iniciarmos o ano letivo, em face do esforço
para o aumento da construção de salas de aula,
tivemos de contratar 1.580 professores e cerca
de 1.200 auxiliares de escola. Da mesma forma,
o custo operacional na área de saúde pública
é extremamente alto, Imaginem o custo da segurança pública em equipamento, logistica, aquartelamento, etc.
Então, em grandes números, são estes os elementos que temos. Há ainda as despesas com
pessoal e outras correntes e de capital. O Distrito
Federal paga hoje a 81 mil funcionários, o que
aparentemente é um exagero, mas, se entrarmos
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em detalhes e compararmos esse efetivo com
o de outros Estados da União ou com o de gran·
des Prefeituras, veremos que, pela sua origem,
talvezo nosso Governo seja um grande prestador
de serviços
O Sr. Constituinte Frejat, que foi brilhante Secretário de Saúde, por favor, corrija-me se estiver
errado. Temos doze hospitais, um hemocentro
- em controle de sangue, é o único no Brasil;
só aqui podernoafazer uma transfusão de sangue
sem medo de ser contammado pelo vírusda AIDS
- 41 centros de saúde, sistema de controle de
zoonoses, treze postos de saúde na área rural.
:pamos assistência médica primária, secundária
e terciária - assistência dentária, consultas com
hora marcada, partos, tratamentos dos doentes
crônicos e emergenciais. E pode-se dizer que metade dessa clientela não é do Distrito Federal,
mas de outros Estados, às vezes muito distantes
de Brasília,principalmente de alguns Estados do
Nordeste. Ou seja, nosso sistema de saúde, que
tem de ser dimensionado para as necessidades
do Distrito Federal, é imensamente sobrecarregado com demandas provenientes de outras
áreas do País.
O mesmo ocorre com a área escolar, que sofre
wna demanda do Entorno, uma rede maior do
que a do Piauí. Em Brasília o terceiro turno, que
é comum em todas as cidades brasileiras, resume-se a menos de 10% das matrículas, e estamos
construindo uma sala de aula por dia.
A segurança pública chegou, hoje, a nível de
calamidade em Brasília, o que é natural. Temos
um crescimento populacional que às vezes chega
a 7%; estamos com 1 milhão e setecentos mil
habitantes e o quadro de violência não pode diferir
do dos demais Estados brasileiros. Mediante aprovação pelo Congresso, estaremos dobrando o efetivo policial num prazo de mais dois anos, tanto
a da Policia Militar como o da Policia Civil e do
Corpo de Bombeiros. Estamos aumentando a capacidade de carceragem, embora ela ainda se
mostre insuficiente. Há cerca de oitocentos presos
e dois mil e setecentos mandatos de prisão não
cumpridos. O quadro não é nada diferente do
resto do Brasil. Eu li há pouco tempo que em
Nova Iorque ocorre o mesmo. Mas a nossa obrigação é aumentar a capacidade de carceragem. O
custo operacional neste setor também é muito
grande.
Em termos de pessoal e encargos, em números
redondos, 80% do nosso orçamento são gastos
com esse item. Outras despesas correntes representam 11 % - e aí cabe uma observação: enquanto a despesa com pessoal vem aumentando
- de 61% passou a 80% em 1977, principalmente pelo aumento do efetivo docente, do efetivo de auxiliares, do efetivopolicial e pelos aumentos reais de salário do pessoal- as outras despesas correntes têm, auspiciosamente, diminuído.
Sei que os colegas, às vezes, ficam até um pouco
irritados, mas nós, do Governo do DistritoFederal,
exercemos um controle extremamente rígido sobre a despesa. Temos toda a nossa despesa e
receita em computador, e a qualquer sinal vermelho o colega é acionado, é informado. A nossa
despesa corrente, que era de 17% em 1984, hoje
é de apenas 11 % Esta é uma vitória do atual
Governo do Distrito Federal.
As despesas de capital diminuem na medida
em que as despesas de pessoal sobem; sobra,
portanto, para investimento de recursos do Orça-

mento do Distrito Federal, um número extremamente aquém das nossas necessidades. Apenas
9% da nossa receita podem ser aplicadas em
investimento, entendendo-se por investimento até
grandes reformas. Parte desses recursos vai para
o FUNDEFE, que é o Fundo de Desenvolvimento
do Distrito Federal. Quando da sua criação, sua
finalidade - pensava-se - era o desenvolvimento do Entorno, da Região Geoeconômica de Brasília, mas pouco a pouco foi sendo destinado apenas ao Distrito Federal. Esses recursos podem
ser aplicados, a fundo perdido, em obras públicas,
mas obrigatoriamente em investimentos não podem ser aplicados em custeio - e, através do
BRB, em empréstimos para o desenvolvimento
industrial de Brasília.Em 1984,95% dos recursos
do FUNDEFE foram aplicados em investimento
a fundo perdido, ou seja, em obras públicas, e
5% através do BRB, em empréstimo a empresários de Brasília, com juros subsidiados com retomo. Em 1987,72% dos recursos estão sendo
investidos em obras públicas e 28%, através do
empresariado de Brasília, em projetos para implantação, visando à ampliação do nosso parque
comercial e industrial, que gera empregos e, naturalmente, mais ICM.
As nossas operações de crédito são feitas com
a intermediação do Banco do Brasil, da CaIXa
Econômica Federal e do BRB, sendo que este
último tem "dupla personalidade", a de banco
de desenvolvimento e a de banco comercial. Por
exemplo, as linhas de crédito do BNDESIFINAME
são operadas através do BRB
Com relação a recursos externos, temos pouca
coisa. No momento estamos negociando com
o BID,Banco Interamericano de Desenvolvimento
- cem milhões de dólares para desenvolvimento
de projetos na áera de abastecimento de água:
a construção da barragem de São Bartolomeu
e a ampliação do Sistema Rio Descoberto.
Essas negociações extemas, como somos unidades desta Federação, são sempre conduzidas
pela SUBIN, da SEPLAN, agora passando para
o Ministério da Fazenda. Estamos negociando
cem milhões de dólares com o BID, já na fase
de apresentação de projetos. A missão do BID
já esteve em Brasília e a prioridade é o abastecimento d'água, porque este ano teremos racionamento e deveremos enfrentar o problema a nível
de calamidade, a curto prazo.
Com o Banco Munchal temos uma negociação
através do BNH, hoje Caixa Econômica Federal,
da ordem de vinte e cinco milhões de dólares
para a despoluição do Lago Paranoá, e, através
da EBTU, da ordem de oito a dez milhões de
dólares, para a pavimentação do sistema viáno
e a melhoria da sinalização para o transporte coletivo em cidades satélites.
Estamos negociando também com o FIDA,
Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola - da ONU - em Roma, trinta milhões de
dólares, para projetos de irrigação e atendimento
ao pequeno produtor de hortifrutigrangeiro, um
projeto integrado no Distrito Federal.
Basicamente, são estas as negociações externas.
Dentro do tempo que me coube, é isto o que,
em linhas gerais, teria a dizer. Estou inteiramente
à dísposíçâo dos Srs. Constituintes, agora e depois, para esclarecimentos mais profundos sobre
qualquer um dos temas.
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O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
franqueada a palavra aos Srs, Constituintes, lembrando a S. EX'" que cada um tem três mmutos
para fazer suas questões ao expositor.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Pompeu
de Souza, pedindo a S. Ex"que fale ao microfone,
para que sua participação fique registrada nos
Anais da Casa.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Um louvor à clareza e à objetividade da exposição do Sr. Secretário José Carlos Mello e ao
conhecimento de causa que revela, ao lado de
memória prodigiosa, coisa que invejo profundamente, porque sou completamente infenso à mernóna para números.
Quero fazer uma pergunta sobre algo que me
assustou, como velho habitante do Distrito Federal, ~is estou nesta unidade dfl Federação há
quase vinte e seis anos. Assisti à sua construção
e pretendo só sair daqui - aliás, daqui para aqui
mesmo - para o Campo da Esperança.
S. Ex"nos disse que - isto, aliás, não é novídade, porque está em todos os noticiários - teremos racionamento de água, já a partir deste flID
de semana. Contudo, anunciou coisa mais grave.
que é esse problema transformar-se, a curto prazo, em SItuação de calamidade. Isso assusta profundamente a nós, habitantes de Brasília, principalmente por se tratar da Capital da República.
com projeção não apenas nacional, mas internacional, a ponto de estar sendo cogitada para transformar-se em monumento da Humanidade. Isto
consutul anomalia de muita gravidade, verdadeira
vergonha nacional.
Pergunto, portanto, a V.S· que medidas podemos tomar a curto prazo, para que a médio prazo
não ocorra essa calamidade vergonhosa.
O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Obrigado
pelas suas palavras, Sr. Constituinte Pompeu de
Souza.
São causas da falta de água: primeiro, o decrescimo das chuvas nos últimos três anos, cujo índice
pluviométrico ficou muito abaixo da média dos
últimos anos; segundo, o assoreamento e o uso
abusivo, do lago Santa Maria, que abastece boa
parte da cidade. Não é preciso ser engenheiro
para saber que é necessário acumular água e
que depois o volume de água que entra tem de
ser igual ao que sai. Nesse período mais seco
a crise de abastecimento foi adiada. O lago Santa
Maria, no ano passado, foi usado em excesso,
ou seja, a vazão foimaior do que a entrada d'água.
Ele vai ter de ser fechado, para ser recuperado.
Em terceiro lugar, há falta de grandes obras nesse
setor. Lamentavelmente, para certos setores, principalmente os de energia, abastecimento d'água
e transportes, podemos ter soluções de curto prazo e a baixo custo, aproveitando mais capacidades
ociosas, perdularismos ou má gerência num certo
período. Mas, num dado momento, temos de encarar as grandes obras, que são difíceis de exécutar, de obter recursos, são problemáticas e freqüentemente, até polêmicas.
Então, neste momento, não podemos mais
adiar três questões: transportes públicos, abastecimento d'água e saneamento. Foram adiadas,
mas isso não é mais possível.
Com relação ao abastecimento d'água, estamos negociando com o BID trinta milhões de
dólares, cujos contratos estão andanclo em prazo
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recorde, para a duplicação do Sistema RioDescoberto. Já existem a barragem e apenas uma adutora, que precisa ser duplicada. Senam recessários trinta milhões de dólares em investimentos,
cerca de um ano de obras, prazo que pode ser
reduzido um pouco. Começamos as negociações
com a SEPLAN e com o BID em janeiro; em
fevereiro, foi realizada em Brasilia a reunião com
técnicos do BID, na SEPLAN; no começo de março, como o projeto está pronto, a Caesb levou-o
a Washington para ser submetido ao BID. Há quinze dias a missão técnica do BID esteve aqui em
Brasíliapara fazer a sua avaliação. O Governador
José Aparecido terá um encontro, em maio, em
Washington, com o Presidente do BID. Acreditamos que em prazo recorde esse contrato será
assinado e poderemos começar a obra até o final
do ano.
Ao mesmo tempo, estamos tentando recuperar
pequenos córregos para minimizar o efeito da
falta d'água.
Outra medida tomada visando a este problema
foi a criação da tarifa diferenciada; que entra em
vigor em maio: quem consome mais paga mais.
O consumo normal de uma cidade aqui e em
qualquer parte do mundo - é da ordem de trezentos, trezentos e cinquenta litros per caplta.
Nos lagos Norte e Sul, graças às piscinas e aos
jardins, esse consumo chega a mil litros.Mesmo
em cidades-satélites como o Guará, o consumo
é da ordem de quatrocentos, quatrocentos e cinqüenta litros per caplta. Ou seja, o consumo
de água em Brasilia é muito grande. A imprensa
anuncia perdas na rede. Todo o sistema é projetado para perda. Carlos Alberto,que é engenheiro
eletricista,deve ter lido ontem no Jornal do Brasil, com a maior alegria, artigo sobre os supercondutores. Um sistema de energia perde cerca de
30% na rede; então, o sistema de ltaipu perde
cinco milhões de quilowats na transmissão. Isto
é normal, faz parte do sistema. E os supercondutores vão eliminar a perda. No sistema de água,
a perda é normal, representa mais ou menos 20%.
A tarifa diferenciada já entrou em vigor para
reduzir o consumo, a partir de maio teremos o
racionamento: um dia sem água para dois de
abastecimento. Quem não economizar não terá
água; quem economizar gastará menos e sentirá
menos a falta de água. O problema só vai ser
resolvido com a barragem do São Bartolomeu,
investimento da ordem de trezentos milhões de
dólares. A Caesb até então não tinha sequer estudo preliminar; tinha um rabisco no papel. Agora,
já encomendou à empresa especialista de São
Paulo o estudo preliminar, que já está definindo
a área de inundação e o projeto da barragem.
Agora cabe ao Governo buscar recursos para isso.
Para o início das obras estamos negociando setenta milhões de dólares com o BID,quantia que,
evidentemente, não é suficiente.Teremos de conseguir pelo menos mais duzentos e trinta milhões
de dólares para evitar esta calamidade.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte MeiraFilho.
O SR. CONSlTrUINTE MEIRA FILHO - Srs.
Constituintes, Srs. componentes da Mesa, meu
querido Dr,José Carlos Mello, sou um brasiliense
de muitos anos, desde o tempo em que bebíamos
água da barragem do Torto ou da Cabeça do
Veado,que V.S' deve conhecer muito bem. Quando da inauguração do sistema de água a imprensa

dava notícia alvissareira à nossa população: sistema do rio Descoberto, Sistema de Santa Maria.
Dizia-se que daí para a frente Brasília não teria
problema de água, nem no ano 2000. Será que
nos mentiram, Dr. José Carlos Mello?V.S", com
sua inteligência e capacidade - que louvo, enalteço e conheço - poderia dizerse mentiram para
a população da nossa cidade?
Quanto à questão do abastecimento de água,
o racionamento não é pretexto para se conseguir
empréstimo? Desculpe-me V. S", mas perguntar
não ofende.
O SR. PRESIDENTE (Jofram Frejat) a palavra o expositor.

Com

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Caro Constituinte, quando disseram que não iria faltar água
em Brasília, evidentemente estavam pensando
numa cidade de quinhentos mil habitantes. Este
era o pensamento da época. Estamos com um
milhão e seiscentos mil habitantes. A realidade
nada mais tem a ver com a prancheta. Lamentavelmente, o paraíso projetado já foi superado pelos fatos há muito tempo. Acredito que não tenha
havido mentira: houve a ilusão de que Brasília
seria apenas uma capital político-administrativa,
uma cidade pequena, e não um pólo de desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Eu, particularmente, considero este o papel mais importante
que a Capitalrepresentou, superando o de Capital
político-administrativa. E esse pólo de desenvolvimento naturalmente atraiu mão-de-obra de todos os lados, até pelo slogan "Capital da Esperança". Todos vieram para cá buscando dias melhores Acho que não mentiram, mas trabalharam
realmente em cima de uma ilusão. O estudo de
Brasilia tem muito arquiteto, pouco engenheiro,
pouco economista, pouco estatístico. Freqüentemente fica-se flutuando entre sonhos e ilusões.
O SR. CONSlTrUINTE MEIRA FILHO - Desculpe-me, Dr. José Carlos Mello. Não mentiram,
nos iludiram.
O SR. JOSÉ CARLOS MELLO- De qualquer
forma, ainda não enfrentamos a falta d'água que
todas as outras grandes capitais brasileiras enfrentaram. A nossa será até amena.
Com relação ao segundo item, essas captações
de recursos envolvem trabalhos extremamente
complexos. Para a efetivação de um empréstimo
externo são cumpridas várias etapas. No nosso
caso, obrigatoriamente começa pela Seplan e
passa pelo Senado Federal. Num dado momento,
este será chamado a aprovar ou não esse empréstimo e questioná-lo, em todos os seus detalhes.
Coloco à disposição de todos os Constituintes
os estudos da Caesb - estudos de precipitação
pluviométrica, de consumo, de projeção do consumo. Sr. Constituinte MeiraFilho, projetos como
este têm maturação extremamente lenta. Uma
vezdecidido, faremos a barragem do São Bartolomeu, o que, seguramente, durará nove, dez anos:
desapropriar a área, projetar a obra em detalhes,
iniciá-la, construir o maciço, acumular a água,
distribuí-la e bombeá-Ia. Essa obra, então, será
concluída no ano 2000, quando teremos, segundo projeções conservadoras, três milhões e duzentos mil habitantes e, segundo projeções da
ONU,quatro milhões de habitantes. Se quisermos
pensar dez anos na frente, teremos, obrigatoriamente, de começá-ta hoje.
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Permitir-me-ia até fazer um parêntese. Sextafeira última estive no Rio de Janeiro gravando
um programa para a TVGlobo chamado "APalavra é Sua", que aborda o problema dos transportes naquele Estado. Perguntei até por que me
chamaram e, não, alguém da cidade. Disseram
que queriam um especialista em transportes de
fora do RIO de Janeiro. O transporte no Rio é
realmente calamitoso, supera tudo o que possamos imaginar em termos de precariedade. Disse
que uma das causas entre as várias existentes
- não há problema complexo com uma causa
ou um efeito, os efeitos e as causas são muitos
em torno dos problemas complexos - é que
todo projeto de peso em transporte tem maturação lenta, exige mais de um governo. E a falta
de continuidade administrativa tem afetado brutalmente os problemas de transportes no Rio de
Janeiro, principalmente com relação aos subúrbios. Se quisermos recuperar os subúrbios do
Rio de Janeiro serão precisos dez, doze anos, três
governos se interessando pelo assunto.
Voltandoao abastecimento de água local, acredito nos dados que os técnicos da Caesb projetaram e simularam. Se for o caso, coloco-me até
à disposição de V.Ex" para promover uma palestra esclarecedora, uma conferência da Caesb nesta Casa sobre o problema do abastecimento de
água em Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao Sr. Relator,que tem cinco minutos para suas questões.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, ilustres Colegas desta Subcomissão,
em verdade estamos aqui reunidos para discutir
e elaborar uma nova Constituição para este País.
E a nós, desta Subcomissão, cabe o título referente à Organização do Estado. Um dos capítulos
deste tema é exatamente o DistritoFederal, a sua
autonomia.
Nesse sentido, gostaria de saber do ilustre conferencista que sugestões pode apresentar para
que o DistritoFederal venha a ter recursos fínanceíros próprios.
O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - A pergunta
do Constituinte Sigmaringa Seixas é oportuna,
porque no momento discute-se muito a autonomia - e associa-se a autonomia política à fínanceíra.
Começaria dizendo com que o atual sistema
tributário brasileiro nenhum Estado, nenhum Munidpio de porte tem autonomia financeira. Então,
não somos exceção. O Acre depende, em 96%
da sua receita, de transferências da União. Posso
cometer uma injustiça com os Estados do Nordeste, mas acho que nenhum consegue pagar
o seu pessoal. Meu RioGrande do Sul, que sempre
foium Estado próspero e independente, com ares
até de certa arrogância, hoje depende de transferências da União para pagar o funcionalismo. Então, não há independência.
Eu me estenderia ainda mais. A Comissão de
Tributação terá imensa dificuldade para resolver
esse problema. Recentemente, com grande alegria, fiz em Fortaleza uma conferência sobre tributação e reforma tributária para as Federações de
Indústria, Agricultura e Comércio do Ceará. Confesso que não gostaria de estar na pele dos Constituintes que vão fazer a reforma tributária. O tema
é extremamente complexo. V. Ex"' lembram que
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todos os governos, nos últimos dez ou quinze
anos, prometeram fazer reforma tributária e nenhum a fez. Agora vamos ver por quê.
Nos últimos dois anos foi instituída uma Comissão de Reforma Tributária da SEPLAN. Participamos de reuniões com os Secretários Estaduais
de Planejamento, e a coisa não evoluiu. Na reforma tributária de 1967, a União e os Municípios
foram beneficiados e os Estados foram prejudicados. Então, qual é o problema? É que o Estado
tem uma despesa alta e uma arrecadação pequena, esta vinculada basicamente a um tributo até
difícil de arrecadar, o ICM - e o ex-Secretário
Valente sabe dessa dificuldade. Sugestão aos
Constituintes: a legislação mais dura na Itália é
a referente ao recolhimento de imposto sobre vendas. É crime inafiançável não dar nota fiscal e
sair sem nota fiscal de uma loja. O lojista observa
se o comprador, ao adquirir a mercadoria, está
de posse da nota fiscal, porque é crime para os
dois, e ocorrem pnsões. No Brasil a sonegação
é brutal, principalmente nos Estados do Nordeste.
Na conferência que eu fazia, no Ceará, os empresários que a assistiam confirmavam a sonegação.
Então, devemos criar tributos mais fáceis de arrecadar e legislações associadas à tributação.
Ora, se para o Imposto de Renda existe uma
legislação severa, que vai em cima do assalariado,
por menos que este ganhe, por que também não
há penalidade para quem sonega o ICM? Tente
algum de nós não pagar o Imposto de Renda
e veja o que acontece! Por que o comerciante
e o empresário não sofrem também uma penalidade rigorosa com relação ao ICM? Uma idéia
para os Srs. Constituintes: vejam a legislação ítaDana ou de outros países nesse setor. Esta é a
única maneira de aumentar a arrecadação.
Os Estados foram prejudicados na reforma de
1967, têm direito a arrecadar mais ou menos,
arrecadam mal e gastam muito. Os Municípios
foram imensamente beneficiados na reforma de
1967. Eles poderiam participar em até 9% da
receita total do País e depois da reforma podem
chegar a 16%. Não há pior arrecadador do que
o Município.
Quando preparei, certa ocasião, uma palestra
para prefeitos no Rio Grande do Sul sobre arrecadações e tributação, vi o que eles podiam arrecadar e não arrecadavam. Uguei para o IBAM, falei
com o Prof. Drogo Nogueira de Melo, um grande
especialista, que confirmou: os Estados não arrecadam o que podem. Recentemente, conversando com um Constituinte do Piauí, na Comissão
de Finanças, afirmou S. Ex' que principalmente
no Nordeste os Municípios não arrecadam nada.
Então, não adianta criar novos tributos para quem
já tem o poder de arrecadar e não arrecada. São
impasses que têm de ser pensados. Temos de
trabalhar em cima da realidade.
Por outro lado, cabe à União implantar a infraestrutura maior do País: energia, transportes, distribuição de energia, ferrovias, portos, estradas,
irrigação. Os grandes projetos de infra-estrutura
já lançados nos países desenvolvidos ainda estão
sendo implantados em nosso País, o que exige
a concentração de recursos por parte da União.
Dizem: os alemães são puramente municipalistas;
quem arrecada é o Município. Ora, toda a infra-estrutura alemã já está implantada.
Imagino o trabalho de quem integra a Comissão de Tributação e tem de analisar todos esses
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parâmetros: quem tem o poder de arrecadar, arrecada mal; a União, que arrecada um pouco melhor, é encarregada dos grandes projetos de infraestrutura num País em construção, diferentemente dos países europeus e do próprio Estados Unidos, em que a União também concentrou muito
recurso quando do lançamento da sua infra-estrutura; a existência de um imposto importante
e complexo como o ICM, tributo de fácil sonegação e, portanto, de difícil arrecadação.
Respondendo à pergunta do ilustre Constituinte
Sigmaringa Seixas, eu diria que apenas divaguei
sobre o sistema tributário. Estão aqui presentes
pessoas como o ilustre Constituinte, que foi Secretário da Fazenda, e o Conselheiro Fernando
Tupínambá Valente, que estão muito mais habilitados do que eu a falar sobre tributação. Dentro
do atual sistema tributário, falei rapidamente sobre as dificuldades de modernizá-lo, de tomá-lo
até mais apto a dar independência política aos
Estados e Municípios. Creio que não se pode associar uma coisa à outra, senão nenhum Estado
teria independência - acabaria a Federação.

Distrito Federal, dos Territórios e daqueles Estados cuja criação também é defendida. De que
maneira, do ponto de vista da nossa Subcomissão, esta autonomia pode ser viabilizada?
Parece-me claro que a União tem obrigações
com o Distrio Federal, com a cidade que é sede
dos Poderes da República, pois Brasília não é
apenas dos brasílíenses, e sim de todos os brasileiros. Nós, integrantes desta Subcomissão, teremos esta preocupação de assegurar medidas capazes de tornar viável a autonomia política

Agora um alerta aos Srs. Constítumtes; a União
transfere para nós 55% do orçamento sem amparo legal. É tradição - a União pode transferir
e transfere. Quando digo sem amparo legal é
porque não existe uma lei que diga que a União
tem de pagar a Polícia do Distrito Federal, o professor, o médico. Seria muito interessante se esta
Comissão sugerisse à Comissão que trata de tributação que transformasse isso em lei, para que
o Governo do Distrito Federal pudesse até ter
mais independência de ação e não ficasse dependendo simplesmente não da boa vontade mas
de uma tradição. A União nunca vai dizer que
não paga mais saúde, educação, J:lemsegurança
pública - acredito que ninguém é louco - mas
pode atrasar, aleganddo que o limite está muito
alto.
As nossas negociações, como Secretário.junto
á SEPLAN não são autornátías, simples. Temos
de levar dados, argumentar, o que é até bom
sob certo aspecto, pois nos obriga a exercer esse
controle muito grande para não ficarmos vulneráveis às questões da SEPLAN.
Outra sugestão seria no sentido de que, como
a União exige muito da Capital da República Brasília não pode ser uma cidade suja, sem iluminação perfeita, sem segurança; tem de ter um
setor de Embaixadas e um Eixo Monumental que
nenhuma outra cidade tem - fosse fixado também um precentual que a União teria de "pagar"
- entre aspas - transferir ao Distrito Federal,
para que possa manter essa excelência de serviços, em atendimento principalmente aos desejos,
à política maior da própria República.
Quero agradecer aqui o convite que me foi
formulado.

O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Pode ser atípica.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Felipe Mendes, do Piauí.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Gostaria apenas de fazer uma indagação referente
aos dados que V.S" apresentou, que foram relativos. Qual o valor da execução orçamentária de
1986?
E gostaria de complementar a indagação do
nosso Relator, porque a nossa preocupação não
é apenas a de discutir a autonomia política do

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - É evidente
que o casamento de Brasília com a União é total.
O Governador do Distrito Federal recebe pessoas,
presidentes, chanceleres, ministros estrangeiros
por determinação do Cerimonial do ltamaraty ou
da Presidência da República. O vínculo é até cerimonial E impossível dissociar uma coisa da outra.
É o que acontece com Paris em relação à França,
onde o prefeito é eleito e de partido diferente.
Essas coisas podem ser civilizadamente combinadas.

O SR JOSÉ CARLOSMELLO- Pode ser atípica. Essas coisas não se processam com facilidade. O Prefeito de Paris é eleito pelo povo já está com dez anos de mandato, é de um partido
diferente do do Presidente da República. De repente, vira Primeiro Ministro e continua sendo Prefeito. Torna-se mais importante do que o Presidente da República. E as pessoas continuam convivendo civilizadamente. Nem por isso Paris deixou de ser Capital da frança e nem por isso o
Governo Francês passou a isolar Paris.
O Primeiro Ministro da Itália era da Democracia
Cristã; o Prefeito de Roma, do Partido Comunista.
Tive até a honra de recebê-lo aqui, em B.rasília.
Agora, marcando audiência para S. Ex"tomei conhecimento de que o mesmo renunciaou na semana passada. Roma está com Prefeito interino.
Quando esteve aqui tivemos até uma boa conversa.
Faço um outro parêntese. É inevitável contarmos um fato pitoresco durante uma conferência
- depois o Presidente "puxa a minha prelha",
S. Ex' perguntou-me: "Em quanto tempo os senhores aprovam um projeto, aqui em Brasília, de
obra pública?" Respondi-lhe que dependia da
obra. Por exemplo, o projeto de uma casa, se
estiver bom, em quinze, vinte dias está aprovado;
de um edifício -se não tiver erros - em quarenta
dias. S. Ex' me disse: "Preciso mandar meus engenheiros para cá; lá demora anos." Imaginem V.
Ex's: são 27 séculos de processos e projetos. E
as coisas se processam de maneira civilizada. O
Rei da Inglaterra tem de pedir autorização ao Prefeito para sair de Londres; para entrar, tem de
pedir nova autorização. Acho que esse convivio
é possível.
.
Quanto à autonomia financeira, creio que o
montante a ser transferido deveria constar em
lei. Faz vinte anos que a União paga segurança,
saúde e educação. A União exige do Governo
do Distrito Federal uma série de serviços. Transforme-se isso em lei.
Com relação à primeira pergunta; o Orçamento
executado no ano passado, sem as empresas públicas, apenas com a administração direta e fundações, foi da ordem de 8 bilhões de cruzados.
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SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chagas
Duarte, que já a havia solicitado anteriormente.
O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTE Dr. José Carlos Mello,V.S· nos revelou um número que me assusta e, de resto, este Pais; disse
que a despesa de custeio - e aí está incluída
despesa com pessoal - é da ordem .de 80%
e que apenas 11 % são despesas de capital
Pediria a atenção dos Srs. Constituintes para
o grande mal deste Pais: a despesa com pessoal.
Ela é exacerbada, chegando a atingir, nesses Estados de que temos tomado conhecimento, quase
90% do Orçamento. Vejam bem: se o Estado
ou o Distrito Federal gasta 80 a 90% com despesas de pessoal, de custeio, quase nada resta para
investimentos. Então, o que fazem os Estados?
Vão buscar empréstimos fora para poder investir,
o que, por certo, gera essa espiral inflacionária
em que vive a Nação, porque o Orçamento quase
sempre se refere à despesa de pessoal.
..
Faço, então, uma sugestão aos Srs. Constitumtes no sentido de que nos debrucemos sobre esses números e encontremos uma maneira de limitar esta ação dos governadores com despesa de
pessoal. E bem verdade que estamos f~ze~?o
uma Constituição para o nosso País. Se lirnítássemos as despesas com pessoal na União em
apenas 55%, fazendo restar 45% para investimentos, não reduziríamos a inflação neste Pais, que
é mais uma questão de moral? Agora mesmo
estamos presenciando 05 governadores nos Estados demitirem um sem número de funcionários,
de tal ordem que ficamos pensando se realmente
são verdadeiros esses números.
Sr. Secretário, ao discutirmos aqui a autonomia
do Distrito Federal, precoupa-nos também a autonomia política dos nossos Territórios. Fomos Secretário de Administração e Finanças e fazíamos
tudo para que a despesa com pessoal, despesa
de custeio, fosse reduzidíssima. Chegamos a apenas 45% para que investíssemos o máximo. Considerávamos os fornecedores do governo, os empreiteiros, uma continuidade da administração,
abrindo frentes de trabalho e não tanto empregando. Realmente, vi poucas administraçõ~s em
que se investiu muito e se construiu uma CIdade.
Era o que tínhamos a colocar para o nobre
expositor.
O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - V. Ex' me
dá a chance de falar sobre outro tema que me
preocupa muito. Lamentavelmente, não é da nossa cultura, é da cultura lusitana, e importamos
isso com o maior prazer, o empreguismo no serviço público. Recentemente, o "Jon;a1 do B:asil"
publicou que, quando veio para ca, D. Joao VI
trouxe 15 mil nobres e criou 11 mil empregos
públicos no Rio de Janeiro para acomodá-los.
Considero impatriótico empregarem-se parentes,
familiares. O político brasileiro moderno tem de
superar essa fase de país subdesenvolvido. O subdesenvolvimento é muito mais mental do que
econômico. É chocante ver-se esse empreguismo
desenfreado, que felizmente agora está sendo coibido. Não sei se é apenas publicidade de inicio
de governo. Vai-se ficando até cético e não ~e
sabe se são realmente para valer, essas demíssões.
Algumas coisas têm de ser fixadas. Em primeiro
lugar, o ingresso no Serviço Público deve constar

na Constituição, seja para a administração direta,
indireta, autarquias, empresas, seja lá o que for,
estadual, municipal e federal. Pergunta-se o que
os Munidpios têm a ver com a União. Ora, a
União é que paga o salário dos funcionários dos
Municlpios e dos Estados. O ingresso !lO Serviço
Público tem de ser obrigatoriamente por concurso. Há certas coisas no Brasil que não adiantam
ser lei. É preciso fixar um item na Constituição,
estabelecendo que o acesso ao Serviço Público,
a qualquer título, tem de ser por concurso público
- na empresa, na autarquia, na fundação. Neste
aspecto temos de ser draconianos.
Em segundo lugar, a mobilidade deve ser pequena e a nivel de gabinetes. O Presidente francês
tem direito a movimentar em tomo de 400 pessoas. É por isso que a França é um grande pais.
Contarei um fato que ocorreu comigo. No ano
passado, no dia em que o Ministro Chicarc tomava
posse estava eu numa reunião com o DiretorGeral' dos Transportes Terrestres, no Ministério
dos Transportes, em Paris. Como brasileiro: ve~do
na televisão e nos jornais a mudança do PrímeíroMinistro, achei que teria de voltar dias depois e
conversar com o substituto. Assim, falei dessa
minha preocupação para um joyem técn!~o ~e
estava à minha frente. Ele me disse que ja havia
percebido que eu pensava que, co~ a ~udança
do Primeiro-Ministro, tudo mudaria, DIsse ele:
"Conheço bem o seu País e a América Latina,
onde já trabalhei em intercâmbio técnico. Aqui
nada vai mudar. Sou funcionário de carreira, cheguei a este posto por carreira. No começo do
Governo Mitterrand o Ministro dos Transportes
era comunista; o segundo Ministro a que servi,
cujo mandato termina hoje, era socialista; e o
próximo é direitista. Não há Ministério que haja
mudado mais do que o dos Transportes, na França. O direitista, na França. O direitista, na realid?de
é da extrema direita. Foi uma pessoa que Chírac
quis colocar no Ministério da Economia : ~in,a?
ças e, havendo reações, nomeou para o Mimsteno
dos Transportes. Indaguei sobre o que iria acontecer e ele me respondeu que o Ministro deveria
mudar seu Chefe de Gabinete e umas 40 ou 50
pessoas para uma assessoria mais ~ireta.. "~a1i
sará os planos de longo prazo, mas jamais interferirá em algum projeto em andamento?u preste~
a começar. É assim que damos continuidade a
administração", afirmava o assessor francês. .
O funcionário público brasileiro é um desestimulado. Um engenheiro do DNER, se for bom,
tem direito a duas promoções; se for ruim, tem
direito a duas. Ora, isso não é carreira, não estimula ninguém. Então, tem d~ h?~er plano~ d~
carreira que promovam o funclonárío por antiguidade e por merecimento, como ocorre no Banco
do Brasil, no Itamaraty e nas Forças Armadas.
Com isso criamos bases para um Parlamentarismo estável. A Itália, que muda de governo mais
do que a Bolívia, continua progredindo. Poss~i
a economia mais próspera da Europa e teve mais
Gabinetes desde o fim da guerra até hoje, do
que a Boilvia teve Presidente da República: No
entanto, país não parou de progredir, sem inflação e sem desemprego.

°

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - com
a palavra o Constituinte Pompeu de Souza.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Desulpo-me por ocupar mais uma vez o micro-
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fone, mas na verdade apenas sou o porta-voz
do Prof. Carlos Alberto Torres, que, infelizmente,
não é nosso companheiro de bancada. Gostaria
muito que ele fosse Senador como eu e o Con~
tuinte Meira Filho, porque o Distrito Federal milito
o merecia Pediu-me o colega que transmitisse
uma pergunta - já que não o pode fazer diretamente - ao nosso Secretário de Governo do
Distrito Federal: há alguma possibilidade de se
saber, a grosso modo, em quanto importaria a
perda da arrecadação com as atividades de sonegação? O Secretário disse que o Munidpio arrecada mal. Isto se deve ao fato de não haver pessoas para trabalhar ou à corrupção?
O SR. JOSÉ CARLOS MELO - É por tudo,
até pela nossa omissão como consumidor. Sabemos que 17% do que compramos reverte ao Estado. Ora, qual de nós aqui pede a nota fiscal do
restaurante, da loja? A do supermercado é compulsória, pos vem na fita. Começa por nós a omissão do contribuinte, do usuário. Em segundo lugar, está a fiscalização. Eu diria que a realizad?
em Brasília até é boa. Mas, segundo o que OUVImos em palestras desse tipo, a arrecadação e!?
alguns Estados é calamitosa. A entra~a de Brasiha
deveria existir um posto fiscal funcionando durante 24 horas, devidamente aparelhado. Isso não
acontece porque é caro, assim como o aparelho
arrecadador.
Voltamos ao exemplo da Itália. O povo italiano
é tão indisciplinado quaento o nosso. No entanto,
todos saem das lojas com a nota fiscal, Acredito
ser muito mais simples nesse caso uma lei draconina. A lei que regula o Imposto de Renda é draconiana. O dinheiro sai do seu bolso e nem chega
a entrar em sua casa. Então, ~ste uma lei d~aco
nina em cima de pessoa físída, do assalanado,
e não há uma lei draconina em cima de quem
seria o grande contribuinte do estado e do Municípío - Estado, ai, não União - o empresário.
O que há, às vezes, é a falta de educação das
pessoas que devem entregar nota e a nossa omissão.
Penso que neste ponto o Conselheiro Fernando
Tupinambá Valente, pela sua experiência como
Secretário de Finanças do Distrito Federal durante
nove anos - tive a honra de ser seu colega de
secretáriado, quando a arrecadação era uma das
mais exemplares, senão a mais exemplar do Brasil
- pode enriquecer muito mais essa resposta.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não havendo mais quem queira fazer índaqações-ao expositor, passo a palavra a~ segundo confere?cista
desta manhã, o Conselheiro Fernando Tupínambá Valente.
O SR. FERNANDO TUPINAMBÁ VALENTESr. Presidente Jofran Frejat; Sr. Relator da Comissão, Constituinte Luiz Carlos Sigmaringa Seixas;
Srs. Constituintes; minhas Senhoras e meus Senhores; inicialmente gostaria de agradecer ~o. antigo companheiro de secretariado, Constituinte
Jofran Frejat, a oportunidade que nos dá, de prestar alguns esclarecimentos que possam servir de
subsidio para as definições a cargo desta Subcomissão, que trata da organização do Estado e,
mais especificamente, da organização da União,
Distrito Federal e Territórios.
O Secretário José Carlos Mello,numa brilhante
exposição, e em vista dos debates que se seguiram, já teve oportunidade de abordar, com bas-
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tante detalhes, a problemática orçamentária e até
mesmo financeira do Distrito Federal. Para facilitar a exposição seguirei as linhas por ele aqui
colocadas, tentarrdo situar-me dentro do campo
específico da Subcomissão.
Como vimos - e acredito que já era do conhecimento de todos -, o Distrito Federal tem uma
situação sui generis: nos campos orçamentário
e financeiro, é basicamente inteiramente dependente da União. Se eliminarmos do montante da
receita arrecadada pelo Distrito Federal as transferências da União, a título - vamos dizer - de
liberalidade, as transferências decorrentes da participação em tributos federais e até mesmo o ICM
sobre o trigo importado, que apenas por uma
ficção legal pertence ao Distrito Federal, pouco
sobra.
Na realidade, devido às funções do Distrito Federal, criou-se um mecanismo que lhe atribui uma
arrecadação que, tecnicamente, deveria pertencer
aos Estados. Criou-se a ficção de que toda a importação de trigo estrangeiro é feita pelo Banco
do Brasil, através de Brasília, onde o banco tem
a sua sede. Por isso, então, quando da comercialização pela primeira vez desse cereal, há a cobrança do imposto, que vai diretamente para os
cofres do Distrito Federal.
Foi o Ato Complementar n° 36 que, em 1967,
fez essa definição e atribuiu ao Distrito Federal
a competência para arrecadar esse tributo. É eVIdente que, nesses primeiros períodos, a arrecadação do ICM era basicamente o sustentáculo
da arrecadação do Distrito Federal, representando
mais de 50% - chegou a 60% e a 65% - desua receita própria. Hoje, a importância foi tremendamente diminuída, inclusive em função dos
próprios subsídios, e não alcança 5% do Orçamento do Distrito Federal. Para o corrente exercício, num orçamento aprovado da ordem de 7
bilhões de cruzados, a arrecadação do ICM do
trigo está prevista em cerca de 300 milhões, numa
receita própria de 2,3 bilhões. Com isso, eu responderia à indagação há pouco feita pelo Constituinte Felipe Mendes, do Piauí - o valor do orçamento do Distrito Federal para este ano é de 7
bilhões de cruzados; a arrecadação própria vai
a 2,3 bilhões, dos quais 300 milhões correspondem à arrecadação do ICMdo trigo importado.
Evidentemente, com a eliminação do subsídio
do trigo, que vem sendo anunciado, e não havendo uma redução drástica no volume físico importado - o que deve ocorrer, como mencionado
pelo Dr. José Carlos Mello -, essa arrecadação
poderá alcançar 1 bilhão, ou seja, ser triplicada.
Mas, mesmo assim, já a essa altura o Orçamento
do Distrito Federal estará se aproximando, em
função do processo mflacionário, da casa dos 20
bilhões, até o final deste ano. Ainda assim permanece a relação de 5% do total do Orçamento.
O que resta? Temos um Distrito Federal que
depende, basicamente, de dois terços de seu orçamento para sua sobrevivência. Evidentemente,
esta situação traz uma série de vantagens para
a administração financeira do Estado. É tranqüilo,
para um Secretário de Finanças e mesmo para
o Governador, saber que mensalmente dois terços de sua folha de pagamento e de suas demais
despesas são tranqüilamente repassados pela
União. Por outro lado, isso cria uma série e desvantagens. Agora mesmo vivemos um momento
em que o Governo local, para defmir uma greve,
fica dependendo do compromisso de repasses

pelo Governo Federal - Governo Federal este
que, por outro lado, vive um dilema: como concordar em remunerar o servidor do Distrito Federal,
com recursos da União, em bases superiores as
com que a própria União contempla seus servidores?
Outra verdade que extraímos da exposição do
Secretário José Carlos Mello é a atipicidade do
Distrito Federal, que reúne, ao mesmo tempo,
tanto no campo da despesa quanto no da receita,
competência dupla e até mesmo tripla, diria eu.
No campo da arrecadação, arrecadamos tributos
ditos municipais - aí incluídos o Imposto sobre
Serviços e o IPTU, os maiores em expressão; arrecada o Distrito Federal o ICM e o Imposto de
Transmissão, sendo de maior expressão o ICM,
já desdobrado de um imposto que eu já mascararia de federal, que é o caso do (CM sobre o
tipo importado, para poder permitir que ele seja
desviado das outras unidades da Federação; e
mesmo receitas fedeíras, já que mais da metade
de seu Orçamento são transferências, constitucionais ou por mera liberalidade, do Governo Federal.
Diga-se de passagem, repetindo o que aqui
já foi colocado, que é uma liberalidade já consagrada. Basicamente, sem estar nada escrito e sem
qualquer compromisso de ordem legal, a União
assume as despesas das áreas de segurança, saúde e educação. Mas, por outro lado, o Distrito
Federal também assume três tipos de despesas:
aquelas tipicamente municipais, as despesas estaduais e também despesas tipicamente federais,
porque não podemos esquecer que aqui estão
sediados os Poderes da República: o Poder Legislativo, que legisla para todo o Território Nacional,
através de suas duas Casas, o Senado e a Câmara
dos Deputados, e agora mais a Assembléia Nacional Constituinte; o Poder Judiciário, com todos
os Tribunais Supenores do País; as representações diplomáticas e os Ministérios, que administram toda a Nação.
Evidentemente, uma série de despesas é gerada em função da assunção, pelo Distrito Federal,
dessa tríplice tributação. Mas acredito que a grande preocupação de V. Ex"', para ficar dentro do
objetivo desse encontro, é com o tipo de autonomia que pode ser dada ao Distrito Federal. Evidentemente, esta Constituinte, partindo das colocações desta Subcomissão e, depois, da Comissão
de Organização do Estado, tentará refletir o que
pretende o eleitorado brasileiro, através das pesquisas e das inúmeras manifestações de que se
tem conhecimento, diariamente, pela imprensa.
Sente-se que a maioria dos Constituintes tem como necessária, e correspondente a um anseio
popular, a atribuição da autonomia política ao
Distrito Federal, permitindo a eleição do seu Governador e de uma Assembléia Legislativa, que
passaria a legislar para o Distrito Federal e a exercitar a fiscalização financeira e orçamentária,
atualmente a cargo do Senado Federal.
Uma das indagações feitas aqui em plenário
é justamente como atribuir ao DIstrito Federal
condições de obter, ao lado de sua autonomia
política, sua autonomia fmanceira Evidentemente
V. Ex"s vão trabalhar inúmeras idéias: até mesmo
uma reformulação do sistema tributário pode surgir como conseqüência desses estudos, desses
exames, dessas discussões. Embora, pessoalmente, acredite que seja difícil imaginar-se uma
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complexidade de impostos que atendam às necessidades de todos os níveis de poder, creio que
o sistema que aí está, com alguns retoques, com
algumas adaptações, poderá propiciar a soma de
recursos necessários aos três níveis de poder, desde que concomitantemente lhes sejam atribuídas
funções. Estados, Municípios e Governo Federal
exercitando, em concorrência, as mesmas funções, na área de educação, na área de assistência,
na área de saúde, etc.
Acredito que, mantido mais ou menos o sistema tributário existente, a forma de assegurar recursos ao Distrito Federal poderia ser a seguinte:
primeiro,mudança básica dos sistemas de participação nos fundos federais, porque é do conhecimento de V. Ex'" que todas as regras existentes
para sua distribuição desfavorecem o Distrito Federal. De modo geral eles são atribuídos em razão
direta de extensão geográfica, e da população
e em razão mversa de nível de renda. E qualquer
desses sistemas acaba penalizando o Distrito Federal. Não seria nenhum absurdo msso - já que
a Capital Federal é de todo o País - abrir-se
uma exceção ao Distrito Federal na distribuição
desses fundos. Outro mecanismo a ser explorado
- e já foitrabalhado há algum tempo, mas encontrou algumas resistências, seria justamente a participação direta do Distrito Federal em algumas
arrecadações federais como, por exemplo, o Imposto sobre Operações Financeiras, cujo volume
de arrecadação é maior no Distrito Federal, porque aqui estão as sedes do Banco Central, do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
A atribuição de um percentual da arrecadação
desses tributos ao Distrito Federal não provocaria
reação muito grande por parte das outras unidades da Federação Evidentemente, a grande negociação, a grande concessão deveria ocorrer a
nível federal. O mesmo poderia ser feito com outros tributos como o Imposto de Renda, por exemplo, recolhido pelo Banco do Brasil e eventualmente por algumas outras entidades estatais com
sede na Capital Federal.
Acabamos de anunciar para V. Ex" uma verdadeira incoerência. Acredito que o Constituinte Felipe Mendes já deve estar com uma pergunta
pronta para nos fazer: como a execução orçamentária de 1986 foi da ordem de oito bilhões e a
previsão para 1987 é de sete bilhões? Realmente,
só uma ligeira explicação sobre o mecanismo
perrmte o entendimento desse ponto.
Como foi dito e explicado pelo Secretário Mello,
o nosso orçamento é feito a quatro mãos com
a área federal. Os parâmetros saem do Governo
Federal: em abril, maio começa-se a trabalhar
o Orçamento, cuja proposta final deve ser entregue à SEPLAN em agosto, para que haja tempo
de encaminhá-Ia ao Congresso Nacional, onde
será convertida em lei até 30 de novembro. O
que ocorre? O Distrito Federal recebe os paràrnetros da área federal. Se dois terços dos recursos,
ou quase isso, vêm da área federal - esta inclui
na sua proposta determinada quantia para o Dístnto Federal- embora saiba que aquilo não corresponde à realidade, o Governo do Distrito Federal tem de fazer o seu orçamento tomando por
base a expectativa de receita própria e o que a
União se comprometeu a transferir.
Como estamos vivendo situação de greves, surge a questão: que autonomia tem o Governo do
Distrito Federal, para negociar com qualquer gru-
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po classista, seja ele de professores, de médicos,
de enfermeiros, etc., se os 100% teriam de ser
repassados pelo' Governo Federal? Acreditamos
que esses mecanismos legais, constitucionais, de
referência, de mudança nas regras de participação do Distrito Federal no bolo da arrecadação
dos tributos federais dariam ao Governo do Distrito Federal a tranqiJilidade de que precisa, ainda
mais quando ocorre aquela hipótese provável de
eleição de um Governo que não tenha maioria
na Assembléia Legislativa ou que seja de corrente
política contrária a do Presidente da República.
Então, vai depender de maior boa vontade da
área federal, pois o Governo do Distrito Federal
tem contado com sua estreitácolaboração na
concessão desses recursos. Mas, evidentemente,
uma série de barreiras limita o aporte desses recursos, como é o caso da política de pessoal
que a própria União estabelece para os seus servidores. Esta é uma tarefa que V. Ex" terão de
enfrentar. São estas as idéias que podemos fornecer num exame superficial.
Na área do controle, que nos toca mais de
perto, temos algumas preocupações. Há algum
tempo exercitei o controle interno, através da Secretaria de Finanças, que de um modo geral vem
funcionando como cabeça de todo o sistema.
Atualmente estou servindo ao Tribunal de Contas, que funciona como órgão auxiliar do Senado
Federal na apreciação das contas do Governo
do Distrito Federal. É evidente que, redefinindo
o modelo, criada a figura de um Legislativo próprio, essas funções teriam de ser deslocadas, falando sempre no condicional, para a área da Assembléia legislativa.
Há uma preocupação genérica por parte dos
Tribunais com relação ao assunto, e alguns trabalhos têm sido apresentados, a partir de um congresso que realizamos em Salvador, no ano passado, os quais, acredito, oportunamente chegarão
às mãos dos Srs. Constituintes.
Atualmente, ocupo também uma função quase
honorária. Temos um centro de coordenação das
atividades de todos os Tribunaís de Contas do
País, do qual sou o Secretário-Executivo, eleito
nesse congresso de Salvador. Semestralmente
nos reunimos e os presidentes dos tribunais, de
dois em dois anos, em congresso, quando então
trocamos idéias e oferecemos sugestões No congresso de Salvador foi constituída uma comissão
integrada por membros dos Tribunais de Contas
Estaduais, Tribunais de Contas no Município do
Rio de Janeiro, e por dois Ministros do TCU. Trabalhamos uma série de idéias que estão consubstanciadas em pontos genéricos e partem de um
triplice controle.
Realmente, uma das grandes necessidades do
Brasil de hoje - e aqui mesmo OUVimos várias
referências a este respeito - é a de controle dos
gastos públicos. Não podemos esquecer que vem
ocorrendo uma série de omissões no exercício
desse controle, sobretudo por falta de entrosamento entre o Poder Legislativo e os órgãos de
controle e vice-versa, já que cada um vem trabalhando como se fosse um controle à parte, esquecendo-se de que atrás de tudo existe um interesse
público - evidentemente isso é uma generalIzação e como tal, às vezes peca por excesso existe o contribuinte, existe a contribuição. E não
ãdianta o Legislativo querer exercitar um controle
próprio, esquecendo-se dos Tribunais de Contas
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que, na realidade foram criados para prestar, nesCarta fundamental, como é o caso de Roraima
se particular, auxílio aos Legislativos.
e do Amapá.
Embora, eu já esteja no Tribunal de Contas
Sr. Conselheiro, não farei indagações, mas gosdo Distrito Federal há quase cinco anos, pouquís- taria de somar a exposição de V. S' lembrando
simas vezes, talvez em duas ou três oportunída- que entre as propostas que tive a honra de oferedes, recebemos solicitação do Legislativo sobre
cer à análise dos Srs. Constituintes existe uma
a nossa atuação. Mandamos anualmente as conreferente ao sistema tributário e outra, justamente
tas do Governo - e o julgamento das mesmas
à área em que V. S' atua, que é a dos Tribunais
de Contas dos Estados.
é público, é um julgamento político do Senado
- mas pouquíssimas vezes houve um pedido
Com relação ao sistema tributário, entendo que
de complementação dessas informações. Podea sonegação aqui considerada como fator básico
da ausência de recursos do Poder Público se deve
se imaginar que não seja necessário, tendo em
vista a quantidade de informações que manda- justamente à mania brasileira de multiplicar os
mos.
impostos. Criamos impostos, taxas, emolymentos
O fato é mencionado porque esta é uma conspara tudo que aparece. Qualquer operação que
tante em todos os níveis - federal, estadual, muse faça entre o Poder Público e o contribuinte,
nicipal e mesmo do Distrito. Evidentemente, pensobre ela incide um tributo ao qual se dá a denosa-se que na futura Constituição esse entrosarnínaçâo talvez a mais estaparfúrdia. Observando
mento possa ser melhor exercitado, haja maior
isto como leigo, como cidadão, como um contrínúmero de solicitações por parte do Legislativo, buinte "ferrado" pelo Leão, muito mais agora que
que tem grande soma de informações à sua disnos anos anteriores, procurei voltar-me àquilo a
posição nos Tribunais, as quais poderão ser Iivre- que assisti, por exemplo, nos Estados Unidos, em
mente requisitados ou solicitados. É necessário
viagem que fiz a convite do Departamento do
haver alguns aperfeiçoamentos nos dispositivos
Estado, em 1980. Visiteialgumas unidades federativas dos Estados Unidos, e a que mais me
da atual Constituição, como aquele que prevê a
hipótese de suspensão de terminados contratos,
impressionou foi a do Estado do Arizona. Notei
uma prerrogativa dos Tribunais. Salvo engano,
que lá existem apenas dois tributos: o Imposto
o art. 72 da atual Constituição prevê que no caso
sobre a Renda de Atividades não Assalariadas da ilegalidade de qualquer contrato ou contraporque, para mim, Sr. Conselheiro, Srs. Constitação o Tribunal de Contas represente o Legistuintes, salário não é renda; não se admite, em
lativo e que, se ao final de um prazo - parece-me
hipótese alguma, tributos sobre salários; salário
que é de trinta dias - não houver manifestação
não é renda. A renda originária do salário, esta
por parte deste, a ilegalidade prevalece. Uma das
sim, deve ser tributada - mas o salário em si,
idéias que se apresentam é justamente ínverter -- em hipótese alguma - e a taxa que incide sobre
essa colocação que num prazo até maior, de sesoperação comercial e administrativa. Desse bolo,
senta ou noventa dias, o Legislativo tenha condireferente ao Imposto de Renda, 50% vão para
ções de rever a posição do Tribunal e derrubá-la;
a Umão, 30% para o Estado e 20% para o Município. Com relação à taxa, 50% para o Município,
se não houver essa manifestação contrária, preva30% para o Estado e 20% para a União. Disto
lecerá, o que parece mais lógico, a manifestação
da ilegalidade declarada pelo Tribunal.
resulta que o Município de Phoenix, capital do
São estas as observações que poderíamos fazer
Arizona,recebe 34% da arrecadação efetivamente
no tempo em que nos foi concedido. Estamos
realizada.
à disposição de V.Ex" para qualquer comentário
O Sr. Secretário do Governo afirmou que hoje,
posterior sobre o tema aqui abordado.
no Brasil, os Municípios recebem qualquer coisa
ordem de 16%. Isto não é verdade. A realidade
o SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) -A palavra énaque
os Municípios brasileiros estão recebendo,
está franquada aos Srs. Constituintes
hoje, tão-somente 4% da Receita.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ruben
Creio que devemos debruçar-nos sobre estes
Figueiró.
assuntos e com isto teremos condições, até aqui
no Distrito Federal, de colher mais recursos para
o SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ que as suas atividades sejam realmente cobertas
Sr. Conselheiro, apreciei muitíssimo a exposição
com a receita aqui originada.
de V. S' como também a do seu antecessor. Talvez
eu seja o único que tem dúvidas quanto à autonomia do Distrito Federal, mas como homem público não posso deixar de reconhecer a vocação
do brasiliense que quer escolher o seu Governador. As explanações feitas por V. S' e pelo Secretário de Governo robusteceram as minhas dúvidas, mas me curvo diante de uma decisão, de
uma vocação popular e, para anto, creio que há
necessidade de encontrarmos, sobretudo nesta
Subcomissão, mecanismos tais que possibilitem
a sobrevivência do Distrito Federal, como unidade
autônoma da Federação. Daí por que louvei muito
a sua exposição; ela me deu a idéia de sugerir
ao nosso nobre Relator, o Constituinte Sigmaringa
Seixas, que estude a possibilidade de íncluir na
competência da União, especificamente, a elaboração de planos de investimentos para o desenvolvimento do Distrito Federal e dos futuros Estados
que naturalmente haveremos de criar através da

Com relação ao Tribunal de Contas, entendo
que ele deve participar de um poder judicanté,
do Poder Judiciário como um todo. Segundo a
minha proposta haverá um elenco de dez ou doze
tnbunaís, entre os quais o Tribunal de Contas
da União, que não pode estar sujeito ao Poder
Legislativo ou ser seu órgão auxiliar. No meu entender, ele tem de ter autonomia não só administrativa como judicante. As suas decisões devem
valer perante qualquer cidadão, qualquer entidade.
Estou fazendo estas observações, embora desatavradas, apenas para dizer a V. S' que o seu
pronunciamento robusteceu muito as minhas
convicções com relação à necessidade de fortalecer as nossas unidades federativas.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao Constituinte Francisco Carneiro.
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o SR. CONSTITUINTE FRANC[SCO CARNE[-'
RO - Sr. Presidente, meus companheiros, caro
Conselheiro, disse o meu companheiro Ruben
Figueiró que a exposição do Dr. Fernando Tupinambá Valente,robusteceu o que S. Ex' pensava
sobre a inconveniência de o Distrito Federal ser
uma unidade autônoma, políticae financeira. Mas,
com espírito CÍvico - e eu escrevi na minha caderneta - ele se curva à vocação de o Distrito
Federal ter a sua autonomia política.
Meus amigos, o Distrito Federal é, pelo que
sei, a quarta cidade arrecadadora de Imposto de
Renda no Brasil- primeira, São Paulo; segunda,
Riode Janeiro; terceira, Belo Horizonte.O Distrito
Federal é a sétima cidade arrecadadora de [CM;
tem, hoje, uma população de cerca de 1 milhão
e 700 mil habitantes. Dependemos de vultosas
verbas da Federação, mas dependeremos de
maior volume de recursos à proporção que a nossa população, crescendo num índice vegetativo
de 5,6% ao ano, atingir 4 milhões, no ano 2000.
Então, a nossa vocação de autonomia política
e financeira é também uma vocação de civismo
nacional, para que livremos o País de sustentar
4 milhões de habitantes.
Pretendemos, dentro desse esquema, trazer para as proximidades do DistritoFederal a SUDENE
e a SUDAM, os fundos nos quais somos prejudicados por não participarmos deles.
Existem anomalias tremendas como, por
exemplo, a de 23 mil unidades habitacionais no
Distrito Federal não pagarem [PTU. O Governo
do Distrito Federal tem grandes dispêndios com
o Eixo Monumental, que vai desde a Praça dos
Três Poderes até o BGP - BGP é uma cidade
de 35 mil habitantes, cujos serviços são feitos
pelo DistritoFederal, a preço zero. Temos a pomposa região das, embaixadas, cujos serviços são
pagos pelo Distrito Federal. Somos prestadores
de serviços na área da saúde, como diziao Secretário, em quase 50%. Então, vale a pena verificar
se nas transferências para custeio desses serviços,
que não dizem respeito ao Distrito Federal, ao
Estado em si, mas de ordem nacional, seríamos
tão dependentes da União, como outros Estados
o são, pelo federalismo tributário.
Agora mesmo, através da fundação feita dos
Estados do Centro-Oeste, estamos estudando a
possibilidade de incorporar ao Distrito Federal
áreas do Entorno, pois já as sustentamos. É o
policiamento, são estradas. Fizemos estradas asfaltadas para Unaí e para Padre Bernardo. Então,
há dentro disto - e quero especial atenção uma conotação cívica,porque não queremos estar de pires na mão.
Quando Secretário de Indústria, Comércio e
Turismo, tive oportunidade de fazer duas palestras, em São Paulo, quando verifiquei o grande
interesse dos industriais em virem para Brasília,
mas não por causa do subsídio do FUNDEFE,
que é pequeno. AEstrela, por exemplo, tem grande interesse em implantar aqui suas fábricas, porque ela estará no centro geográfico do seu mercado. Precisamos entender que o Distrito Federal
é um entreposto. Daqui até a margem do São
Francisco temos uma área fabulosa de produção
de gêneros, de pecuária, de minerais. Um só ato
do atual Governo fez com que 600 toneladas de
soja passassem por aqui para serem esmagadas
em Biriguíe para cá depois voltassem. Pagamos
180 bilhões de cruzados para o transporte desse
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produto. Agora vamos fazer essa esmagamento
aqui, economizando o transporte de ida e volta
dos produtos de que necessitamos: lecitina,torta,
óleo bruto, óleo refinado, etc. E essa fábrica já
trouxe uma cascata de outras.
É preciso estudar as nossas potencialidades.
Se não nos damos liberdade política nem financeira não podemos desenvolver-nos. Temos cidades, aqui, com seiscentos mil habitantes que, dentro em breve, terão mais de um milhão. Há conveniência de a Federaçâo sustentar isso ou é melhor
que procuremos estruturar os setores produtivos,
para dizerque podemos ser autônomos, também
economicamente? Esta é a visão do brasilienses.
Agradeço ao nobre colega o seu espírito cívico
de respeitar essa idéia, mas peço a V. Ex' que
pondere. O tempo é curto para abordar o assunto,
mas, se quiser, um dia poderemos conversar pessoalmente e lhe mostrarei as grandes potencialidades que podemos estruturar, para termos condições de viveràs nossas próprias custas.
O SR. PRES[DENTE (Jofran Frejat) - Tem
a palavra o Constitumte Felipe Mendes.
O SR. CONSTITU[NTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, começo dizendo ao nobre Conselheiro Fernando Tupinambá que não vou questinar, justamente porque já passei por isso, sobre
essa experiência desastrosa de querer fazer um
Orçamento contando com recursos, e muito
mais, com a boa vontade e o bom humor de
quem os transfere, no caso de Brasília. A vantagem do Governo do Distrito Federal é a de estar
aqui. A desvantagem de quem está longe é a
de ter de vir aqui para negociar esses recursos.
Mas gostei da sugestão no sentido da criação
de um mecanismo, como do IOF,que possa estabelecer a obrigatoriedade de a União ajudar o
Governo do Distrito Federal na manutenção de
certos serviços próprios da Capital e não de uma
cidade ou de um território, que está querendo
ampliar-se ou precisando ampliar-se - pareceme - em uma faixa de 45 quilômetros em direção a Goiás. Um grande convênio entre a União
e o Governo do Distrito Federal, provavelmente
já com sua autonomia política,poderia assegurar
os recursos para a manutenção desses serviços,
tipicamente de uma cidade-capital, permitindo à
população que decida sobre seu destino, não a
população que mora no Plano Piloto - moro
aqui por uma contingência eventual - mas a
que habita nas cidades satélites, na zona rural
do DistritoFederal. É preciso assumir uma função
que não mais aquela quando da sua criação, mas
de centro dinâmico da economia do País, ja que
está definida essa função de Capital Federal
Gostaria também de parabenizar V. S' pela sua
exposição e dizerda nossa preocupação com relação ao Distrito Federal e ao sistema tributário.
Não podemos esquecer a outra Comissão de Tributação, pois é lá que haverá o grande .debate,
Aqui será definida a competência da União, mas
lá será estabelecida a sua competência em termos
de legislação tributária.
Quando a Uniãofezreforma tributária,escolheu
os melhores impostos, os que são elásticos à renda e com os quais, na sua política de desenvolvimento, haveria de ter uma arrecadação cada
vez maior - é o caso do [PI, entre outros - .
deixando aos Estados o ICM, que é o intermediário
mas não tem elasticidade em relação à renda,

e aos municípios aqueles que não têm a mínima
elasticidade em relação à renda. O IPTU e o ISS
praticamente não crescem de acordo com a progressão da economia.
De forma que é preciso reestudar essa questão,
simplificando a legislação tributária. Não gostamos de pagar imposto, entre outros motivos porque vemos o imposto ser aplicado, não digo de
forma errada, mas de maneira a que não possamos contestar. Não temos como, em tempo hábil,
contestar junto ao Poder Executivo aquela aplicação. É difícil até para quem quer fazê-lo, pagar
esse imposto, tamanho o cipoal de tributos exístentes.lmagino que as pequenas empresas sejam
penalizadas não pelo valor em si, mas pelo custo
de pagamento desses impostos. Qualquer empresa, hoje, precisa ter um departamento de elabora~o dos mapas para pagamênto dos impostos.
Parece-me, assim, que a questão não é a de
criar-se ou não essa autonomia, mas, sim, a de
termos, enquanto população, as condições para
questionar a autonomia, ou seja, que a autonomia
concedida seja de fato do povo e não dos eventuais governantes.
O SR. PRES[DENTE (Jofran Frejat) a palavra a Constituinte Marluce Pinto.

Tem

A SRA COSNTITU[NTE MARLUCE PINTO Sr. Presidente, quero falar muito especialmente
ao nosso Relator, porque, como sabemos, terá
contato com Relatores de outras Comissões.
Preocupa-nos minto, também, a questão social
do nosso País.Já que estamos numa Constituinte,
tudo o que diz respeito' à parte social interessa
a todas as Comissões.
No que se refere á unificação de impostos, assunto abordado pelo Constituinte Ruben Figueiró,
seria muito bom que se estudasse uma maneira,
junto ao setor de tributação, de efetivá-Ia.
O que vemos no nosso País é que os administradores de empresa e a mão-de-obra qualificada
são até bem remunerados. Agora, o salário mínimo do nosso povo é que não pode continuar
nos níveis em que está. Nunca teremos um reajuste que realmente venha a satisfazer essa população carente, se não diminuirmos as despesas
das empresas, porque a parte administrativa de
uma empresa é muito onerosa, em relação às
obrigações sociais diversificadas.Numa empresa,
a parte de empregado corresponde a quase 50%
da parte administrativa. Isto em termos de operários, porque no que diz respeito à remuneração
propriamente dita atinge mais de 70%. Temos
o FGTS, o ANSOCIAL e o PIS.Por que não unificar os impostos se tudo depende do faturamento
da empresa? Uma empresa, hoje, recolhe, para
o PIS,0,75% do seu faturamento e, para ANSOCIAL, 0,5%. E tudo isso depende, mensalmente,
de um levantamento. É em decorrência disso que
as empresas se obrigam a remunerar bem os
seus operários, que são mão-de-obra qualificada,
porque não pode haver na empresa pessoas que
não sejam competentes para fazer esse serviço,
ao passo que o operário é registrado apenas para
receber o salário mínimo E é através desses operários que é gerada, dentro das indústrias principalmente, toda a produção de uma empresa; tudo
que uma empresa percebe em termos de lucros
depende mais do prórpio operário do que do administrador. E o administrador de uma empresa
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média recebe, hoje, não menos de trinta mil cruzados.
Então, era isso que queria que V. Ex', através
de um bom estudo, verificasse. Se se reduzisse
o número de funcionários da parte administrativa
de uma empresa de 50% para, talvez, 20 ou 30%
no máximo, os empresários teriam condições de
se ressarcirem de despesas que não deveriam
ser feitas. O empresário hoje só trabalha para
pagar impostos e juros, e quem paga o ônus
disso é o operário, que só ganha o salário mínimo.

cia pública com a presença dos Senhores, Dr,
José Sérgio Marinho Neves, Presidente do IBRAM
e Dr. Sylvio Baeta Neves, Diretor Geral Substituto
do Departamento Nacional de Produção Mineral.
E, para constar, eu Antônio Fernando Borges
Manzan, Secretário lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Jofran Frejat, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a contribuição à Sr" Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, queremos parabenizar os dois expositores pelo brilhantismo das
exposições e dizer da importância delas para a
consciência crítica daqueles que vão decidir sobre
o novo texto constitucíonal.
Esta Presidência avisa que hoje, às 17 horas,
teremos nova audiência púbhca, a que estarão
presentes o Dr. José Riberio Leitão, Presidente
da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, e o representante do Comitê Pró-Diretas, o
Sr. Carlos Alberto Müller Lima Torres.
Muito obrigado aos Srs. Constitumtes e aos presentes.
Está encerrada a reunião.

() SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabaihos
da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios.

Ata da 6" Reunião Extraordinária,
Realizada em 27-4-87
ADs vinte e sete dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezoito
horas, na Sala "B1" - Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcomissão da União,
DiItrito Federal e Territórios, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com a presença dos seguintes Constituintes: Ruben Figueiró, Sigmarinha Seixas, Chagas Duarte, Felipe
Mendes, Francisco Cameiro, Marluce Pinto, Paulo
Mincarone, Pompeu de Souza, Aluízio Campos,
Mawício Correia, Olavo Pires. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou iniciade» os trabalhos e passou à leitura da Ata da
reulião anterior, que foi aprovada por unanirnid8de. A seguir, deu-se início ao expediente que
constou da seguinte leitura: 1) Correspondência
Recebida: a) 50 ofícios remetidos aos membros
da Mesa e Liderança da Assembléia Nacional
Constituinte, bem como aos Presidentes das Comissões e Subcomissões, encaminhando Calendário de Audiência Públicas deste órgão. Findo
o Expediente, o Senhor Presidente deu início à
Audiência Pública, passando a palavra ao Sr. José
Ribeiro Leitão - Presidente da Associação dos
Magistrados do DF, sendo inquirido pelos Srs.
Constituintes Maurício Correia e Chagas Duarte.
Após os debates, o Senhor Presidente passou a
palavra ao Sr. Carlos Alberto Müller Lima Torres
- Representante Comitê Pró-Diretas, sendo aparteado pelo Sr. Constituinte Maurício Correia. O
inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, às dezenove horas e dezesseis minutos, convocando os Senhores Constituintes para a próxima reunião ser realizada dia vinte e nove de
. abril, às nove horas e trinta minutos, para audiên-

(É aprovado o pedido de dispensa de leitu-

ra da Ata).
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Hoje
estamos fazendo a nossa segunda audiência pública na Subcomissão da União, Distrito Federal
e Territórios. Os dois assuntos de hoje referirse-ão especificamente ao Distrito Federal.
Teremos dois expositores neste período da tarde: O Dr. José Ribeiro Leitão, Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a
quem convido para compor a Mesa, e o representante do Comitê Pró-Diretas, o professor Carlos
Alberto Torres.
Participo aos Srs. Constituintes que cada expositor terá vinte minutos para expor o seu pensamento e a sua contribuição. Os Srs. Constituintes
terão, cada um, três minutos para apresentar suas
questões, o Sr. Relator, cinco minutos, e os expositores terão três minutos para resposta às questões
apresentadas.
Com a palavra o Dr, José Ribeiro Leitão.
O SR. JOSÉ RIBEIROLEITÃO- Exm- Sr. Presidente, Constituinte Jofran Frejat, Exm" Sr. Relator, Constituinte Sigmaringa Seixas, Exrrr" Srs,
Constituintes, autoridades, minhas senhoras, meu
senhores, o Poder Judiciário de Brasílía, na representação da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, agradece a oportunidade de trazer à eminente Subcomissão seu
pensamento a respeito do que o povo, os jurisdicionados e o Poder Judiciário local esperam da
Assembléia Nacional Constituinte.
O que deseja a comunidade cívil do Distrito
Federal? A democracia no seu Govemo, na gestão
do bem comum. É isto que lhe foi prometido:
autonomia e representação local. Nesse momento histórico das mudanças, o anseio da comunidade civil é de que algo de novo nasça na vida
polítíca, ou seja, comunidade e Governo, a bem
do povo. Essa representação politica implica eleições para os poderes que são constitucionalmente eletivos.
Nessa primeira colocação axiomática, dentro
da tradição constitucional e jurídica do Brasil, o
Poder Judiciário não é um poder eletivo. Nas mudanças sociais e políticas da comunidade local,
um principio já se exclui constitucionalmente, visceralmente entaizado na consciência federativa:
o juiz não é eleito pelo povo. No sistema pode-se
mudar, partindo dessa experiência centenária que
deu resultados para o conceito próprio de juiz,
de eqüidistância de partes e, portanto, refratário
às influências particulares ou coletivas na decisão
de interesses conflitantes. A imparcialidade do
juiz, a sua independência Mo estão conotando
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substancial e necessariamente a eleição popular
para um juiz popular.
A representação política autônoma do Distrito
~ederal, através do poder eleito, a nível de Executivo e Legislativo, é realmente a ansiedade ponderosa dessa comunidade, mas ninguém prometeu
a essa comunidade a mudança na Carta Constítuc'onal para passarmos a Judiciário popular. Não
e.dste essa promessa para o povo. E não há, na
e rpectatíva desta comunidade, a transformação
do Poder Judiciário local em poder originado de
eleição direta de povo.
Onde fica, portanto, nessas aspirações de mudança e de representação popular, na estruturação do auto-govemo do Distrito Federal, o Poder Judiciário? Ele fica numa mudança substancial quanto às causas finais. Queremos um Poder
Judiciário popular na eficiência à imensa maioria
dos cidadãos, que ele não seja elitista, obsoleto,
seja ao pé do povo. Essa mudança só será possível na medida em que a comunidade ofereça
a autonomia e a independência do Poder Judiciário, que é a mesma finalidade de todas as mudanças na parte do Executivo e na parte da representação legislativa dessa comunidade Quis-se mudar por diretas. Para quê? Para autonomia e independência do govemo local. A finalidade é que
comanda. Primeiro, temos um fim em mente, depois passa-se a agIr. Conseqúentemente, a finalidade também comanda na mudança do Poder
Judiciário. O fim que temos em mente é popular,
é para atingir a todos e não a poucos, como estáse fazendo até agora. Mas isto depende de um
arcabouço de recursos tributários, isto depende
de descentralização do Poder Judiciário, colocação das varas ao alcance imediato do povo e
acabar com a mentalidade elitista. Por exemplo,
está-se construindo um anexo com doze andares.
Diz-se que é o edifício do foro da Justiça local.
Se não houvesse essa mentalidade elitista, se se
fizesse intentar o objetivo popular, esse dinheiro
seria aplicado na construção de pequenos foros
na Asa Sul, na Asa Norte, no Cruzeiro, no Núcleo
Bandeirante, nas áreas territoriais que englobam
a chamada circunscrição judiciária de Brasílla, A
mentalidade elitista e impopular do Poder Judiciário, como está estruturada e que queremos mudar, faz com que se pense nos tribunais e não
nos juízes ao pé do povo nas comarcas. São os
foros espetaculares, mas lá está Taguatinga. Perdoem-me, mas há juizes que levam penicos para
seus gabinetes, em Taguatinga. Vergonha! Não
há estruturação física não há estruturação de material, não se pode atingir o povo.
Observemos bem: somos oficialmente 1 milhão, 614 mil e 929 habitantes na área territorial
do Distrito Federal. Na realidade há, num cálculo
muito propabilfstico, mais de dois milhões de habitantes hoje.
Em 1986, nesta justiça local, foram ajuizados
quarenta mil, novecentos e sessenta e cinco feitos.
Os juízes trabalharam, porque ao final de 1986,
os juizes de Primeira Instância julgaram 45 mil
e 49 processos, mais de quatro mil do que lhes
foi dtstríbuído no ano. Trabalharam muito.
Temos que falar de Poder Judiciário do Distrito
Federal olhando a realidade do universo da prestação jurisdicional brasileira. Um Estado pode assemelhar-se em população ao Distrito Federal.
Sergipe tem 1 milhão e 339 mil habitantes. A
capital, Aracaju, tem 361 mil, 544 habitantes. O
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Poder Judiciário conta com 24 comarcas no interior e 19 na Capital. Em 1986, 15 mil feitos foram
distribuidos naquela Unidade da Federação. Sou
Juiz da 4" Vara Cível, e o Dr. Pedro Aurélio, VicePresidente da Associação dos Magistrados, é o
Juiz da 5" Vara Cível. Nossas duas varas juntas
têm mais de quinze mil processos. Temos mais
processos do que todo o Estado de Sergipe. Isto
significa que se lá, em proporção, se atingiu uma
média popular de prestação jurisdicional na base
de 0,87, aqui, em Brasília, na área do Distrito
Federal, o povo não tem acesso à Justiça, igualmente como em todo o País. Temos acesso à
prestação jurisdicional apenas 0,25%, considerando em números absolutos a população local,
mas justiça é serviço essencial do Estado Um
Estado que falha horrendamente nesta prestação
jurisdicional é um Estado que não cumpre o seu
dever essencial.
Precisamos de verbas, meios. Essa é a grande
mudança: mudança de mentalidade. E se indaga:
nessa mudança convém vincular o Poder Judiciário do Distrito Federal ao Governo do GDF?
A resposta é não. Isto não convém aos jurisdicionados, ao Poder Judiciário e à lisura do Governo
pelo bem comum. Do jeito que está, em 1986,
a União repassou à Justiça do Distrito Federal
197 milhões, 819 mil 160 cruzados, e suplementou essa verba em 100 milhões, 687 mil 974 cruzados. De repente, cancelou 17 milhões, 800 mil
e 900 cruzados.
Para este ano, a verba orçamentária triplicou.
~ o momento já foram condicionados à disposição 893 milhões e 800 mil cruzados. A verba
i1icial foi de 345 milhões, 19 milhões e 684 mil
para o Juizado de Menores e, para os Territórios,
28 milhões, 691 mil cruzados. Isso significa que
com a suplementação normal, três vezes, no mínimo.por ano, vamos atingir o número aproximado
de dois bilhões de cruzados para a manutenção
da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Ora, a arrecadação do Distrito Federal será suficiente para essa mudança de mentalidade elitista
e obsoleta de Justiça, para que ela se torne atuante
e eficiente para o cidadão, quando sabemos que
para gerir os seus negócios essenciais o DIstrito
Federal tem uma suplementação de verba aproximada de 68%. Trinta e dois por cento é a arrecadação do Distrito Federal.
E V. Ex's estão satisfeitos com tudo que está
aí? Agora, coloquem a Justiça em cima. Em tese,
incumbirá ao Distrito Federal, autônomo, a gestão
desses negócios essenciais, inclusive o Judiciário.
Pergunto: o cidadão de Ceilândia, de Taguatinga,
do Plano Piloto, de Planaltina, de Sobradinho, do
Gama, vai ficar satisfeito, sobretudo, se mantívermos - porque não há outra maneira - a
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com
o cidadão daqui contribuindo para lá? Precisamos, nesses anseios de mudança do Distrito Federal, mudar a mentalidade e a eficiência da Justiça, descentralizá-Ia e dar-lhe os elementos físicos,
materiais e humanos indispensáveis. Somos setenta e quatro juízes no Distrito Federal. Nos Territórios, são sete. Isso é delegar justiça ao povo?
Só os ditadores gostam de-sujeitar o Poder Judiciário. Estamos com mentalidade de governo ditador. Estamos precisando, parece, de Judiciáno
fraco, pedinte e mendigo.
Uma análise dos feitos demonstram que o povo
,não vem à Justiça também porque ela é longín-

qüa, é uma enxurrada do poder econômcio a
ajuizar ações: financeiras, bancos, execuções hipotecárias, alienação fiduciária, fora os despejos.
t essa a marcha preponderante dos feitos no
Distrito Federal. E naquilo que é essencialmente
popular, nas varas de órfãos e sucessoes, a preponderância ainda é do poder econômico. Nos
feitos de demanda popular em que há Defensoria
Pública, ela é falha, pela omissão do Estado em
dar ao cidadão essa assistência, que é diminuta,
arrebanhada de qualquer maneira, gerando um
tumulto processual horrível. Os feitos mais emperrados são aqueles em que a Defensoria Pública
age, infelizmente, pela omissão do Estado.
Varas no Núcleo Bandeirante, no Cruzeiro, na
Ceilândia. Aumento de varas, importando em aumento de juízes. Necessitamos de, no mínimo,
duzentos juízes no Distnto Federal, para atender
à demanda Nós, juízes cíveis, estamos proferindo
uma média anual de mil e poucas sentenças. Temos vinte e cinco a trinta mil processos tombados
em cada vara. São somente dez varas cíveis, das
quais estou falando. Na grande realidade, não temos capacidade física para passar de mil processos, trabalhando até altas horas da madrugada,
para levar, no dia seguinte, a sentença. Com os
despachos normais, movimentamos cerca de mil
e quinhentos a dois mil processos, esta é a verdde
O resto está arquivado, esperando. Varas criminais são um problema sério de JustJça impopular,
contra o povo. Há quatro mil inquéritos esperando
denúncia do Ministério Público, mais de três mil
mandados de prisão, e estão aí os assaltantes
na rua. Mas é tão obsoleta essa Justiça, é tão
mal estruturada, que o juiz trabalha, trabalha, trabalha, sentencia, e vai o processo para o tribunal.
Tenho estatísticas de uma vara de delitos de
trânsito, que acontecem muito, automóvel passando por cima dos outros. Isso precisa de uma
punição imediata. O Juizsentencia, vai o processo
para o tribunal e o que acontece? Prescrição da
pena em concreto, exnnta a punibilidade. Isso é
justiça contra o povo. É isso que queremos mudar: mudar a mentalidade. Mas isto só é possível
se contarmos com recursos. Pergunto aos nobres
Constituintes, que estão refletJndo em eco essa
ansiedade popular: o que V. Ex"' farão para mudar? A consciência cívica da população do Distrito
Federal é a mais politizada do País. Ela está muito
perto do poder e está vendo o que se faz e o
que não se faz, o que se faz errado, o que se
faz certo e o que se faz mal. É por isso que a
consciência cívica desta cidade é profundamente
posicionista ao Governo Federal. Aqui, não é preciso ser profeta para dizer: "A oposição sempre
vai ganhar. Sempre". Por quê? Porque esta população quer o autogoverno popular, que os bens
essenciais sejam dados a todos e a justiça também para todos e não só para uma pequena elite.
Agora eu pergunto aos Srs. Constituintes, num
ponto sério para meditação profunda: e o dia em
que um Governo do Distrito Federal, da oposição,
defrontar-se com um Governo Federal, de outro
partido, poderá com os recursos próprios manter
essa prestação de mudança, se o Governo Federal
fechar-lhe os canais de acesso? Mas não há credibilidade do povo ao Poder Judiciário se o seu
juiz não for realmente independente. Posso assegurar a V. Ex" que o Poder Judiciário do Distrito
Federal é um dos mais importantes do Brasil.
Aqui não recebemos telefonema do Presidente
da República, que nos nomeia, pedindo para fula-

no ou sicrano: "O processo está aí, doutor". Aqui
não recebemos telefonema do Governador do
Distrito Federal, dizendo: "Doutor, o processo número tal está com o senhor". E ele que experimente fazê-lo. Os juizes das varas da Fazenda
estão ai para dar testemunho.
Fui, durante dois anos, juiz da vara da Fazenda
e condenei o GDF 89 vezes, faltou uma para 90.
Mas nunca recebi telefonema de governador ou
de secretário algum pedindo processo número
tal. Nunca sofremos influência de poder político
na prestação jurisdicional em Brasília. E agora?
É conveniente ou não ajudar a sujeição do juiz
ao poder local? É isto que o povo quer? E a
lisura da prestação jurisdicional? Não convém ao
jurisdicionado, não convém ao Poder Judiciário,
não convém à lisura da prestação jurisdicional.
Queremos mudar. Está aí o povo diretamente
se pronunciando a respeito dos seus objetivos
em relação ao bem comum, e isso ele o fará
através de seus representantes eleitos diretamente
para o governo e para a legislatura, mas jamais
pelo Poder Judiciário, que nunca foi poder eleito
pelo povo. Aqui no Brasil o ingresso é por concurso público e não por eleição.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -A palavra
está franqueada aos Srs. Constituintes.
Constituinte Maurício Corrêa, peço a V. Ex' que
fale ao microfone, a fim de que seja registrada
a sua questão nos Anais da Casa.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÉASr. Presidente, Sr. Relator, Exm" Sr. Presidente
da Associação dos Magistrados, caro amigo Carlos Alberto Torres, prezados colegas Constituintes,
lamentavelmente, não pude ouvir a exposição inteira do eminente juiz que aqui comparece para
prestar o seu depoimento perante esta Subcomissão. Presumo, no entanto, que a sua dissertação tenha sido dirigida à problemática de desvincular-se ou não da União o Poder Judiciário
do Distrito Federal.
Permito-me, infelizmente, não concordar com
a sua tese no exato momento em que a Capital
busca sua plena autonomia dentro dos limites
possíveis de uma unidade que se caracteriza e
há que se caracterizar como uma unidade sul
generls e até anômala dentro da estrutura federativa. Não queremos, não propugnamos, não defendemos a transformação do Distrito Federal em
uma unidade autônoma, porque aí seria Estado.
Mas, defendemos a eleição direta do Governador
e do seu vice-Governador, defendemos a existência de um órgão legislativo próprio, e só o Judiciário continuará a ser gerido, no que constitucionalmente é possível, por initiativa do Executivo
Federal. Sabemos que existe, sim, a mesma política de lobby na época das nomeações dos juízes.
Isto existe aqui, para' efeito de promoção, o MM.
Juiz sabe disso; é normal inclusive dentro da sistemática. Não vejo, nesse aspecto, vamos dizer, nenhuma diferença, e tenho, de conhecimento próprio, como ex-Presidente da Ordem dos Advogados de Brasília, que o Governo do Distrito Federal
mantinha, em varas da Fazenda, funcionários da
Terracap para acompanhar processo, numa injustiça flagrante, numa desigualdade gritante com
relação às partes. Isto não quer dizer que o Poder
Executvo do Distrito Federal tenha influcienciado,
no que tange à liberdade de sentenciar, um José
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Ribeiro Leitão, um Marco Aurélio, que aqui se
encontram, e outros eminentes juízes independentes, dignos e honrados.
Mas há, sem dúvida alguma, funcionários, ou
houve - agora, não sei -lá nas varas de Fazenda, colocados pelo Governo do Distrito Federal.
Queremos que a justiça passe da competência,
em Brasilia, do Governo Federal para o governo
local. Vou citar apenas um exemplo aqui, porque
outros naturalmente terão que falar, que sintetiza
bem isto: tivemos um drama sério com relação
à Justiça em Taguatina e a Subseção da Ordem
dos Advogados de lá pleiteou que o prédio onde
funcionava a circunscrição judiciária passasse para o centro de Taguatinga. Isto foi possível com
entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça com o Governador do Distrito Feãerel, Assim,
conseguimos também, V. S' sabe perfeitamente
disso, algumas soluções dadas pelo Governador
no que tange às requisições de empréstimos, colocando funcionários à disposição da Justiça em
alguns setores. Tivemos a ampliação do forum
de Taguatinga, e o Governador, na mesma hora,
conseguiu que se desse condições para a Defensoria Pública lá funcionar. Quer dizer, a Justiça
de Brasília estando afeta à Presidência da república, há uma parafernalha interminável que se
tem que percorrer: Ministério da Justiça, Palácio
do Planalto, Secretaria do Planejamento. Enfim,
'uminfemo.
Q.Jando pretendemos criar aqui em Brasília,
por exemplo, uma nova serventia extrajudicial, isto
, Impossível. Não sei se os Srs. Constituintes-sabem que até hoje, em Brasilia, não temos serventiM extrajudiciais na cidade-satélite da Ceilândia,
que é a maior da Capital da República. Por quê?
porque é impossível penetrar nesse mundo monoIIIk:o que é a estrutura tecnoburocrata do poder
Executivo Federal.
Queremos descentralizar a Justiça para termos
condições de criar mais cartórios de protesto em
TaguIItilga, criar tabelionatos em todas as cidades. t Impossível conseguir isso dentro da atual
estnU'lI. O que existe, com o maior respeito ao
Dr.l.eltio, é apenas um interese talvez de natureza
e~.. quem sabe, de ficar ligado o Poder Judiciário ao Poder Federal, porque não há, primeiro,
prejuizo das suas prerrogativas, não haverá prejuízo dos seus vencimentos. Não mudará absolutamente nada. Já que defendemos a autonomia
política do Distrito Federal, queremos assegurar
a descentralização do Poder Judiciário e, se eleito
o Governador, este é quem nomeará o desembargador e fará os provimentos públicos na forma
da lei. E por que entregar isso ao Presidente?
E por que continuar isso centralizado, se queremos a nossa cidade emancipada nesse aspecto?
Eu poderia dizer muito mais outras coisas. Concordo com o Dr. Leitão nos projetos de criação
de entrâncias. Acho extraordinária a idéia de acabar com o problema da circunscrição judiciária,
mas esta é outra questão. Os Territórios poderão
ser desvinculados do Tribunal de Justiça, como
são desvinculados os Tnbunais Regionais Eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral que tem competência sobre Roraima é o Tribunal Regional do
Amazonas; o que tem sobre o Amapá é o Tribunal
Eleitoral do Estado do Pará. Então, não há problema algum em determinar, se mantidos os Estados, que os tribunais de justiça com jurisdição
sobre os Territórios de Roraima e do Amapá se-

jam os tribunais de justiça dos respectivos Estados do Pará e do Amazonas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O ilustre
expositor terá três minutos para responder. Rogo
que se limitem a esse tempo, porque ainda temos
um outro expositor e todos os Constituintes para
fazerem as suas questões.
O SR. JOSÉ RIBEIRO LEITÃO - Ouvi com
prazer e atenção o ilustre Constituinte e nosso
prezado amigo Dr. MauríciO Corrêa, que, sendo
uma pessoa reconhecidamente inteligente aproveitou-se de seu brilhantismo para sofismar um
pouco. Vejamos: Ceilândia não tem serventia extrajudrcial, Claro: pertence a Taguatinga. Mas queremos mudar e, mudando, haverá a Justiça do
Distrito Federal, autônoma, com vinculação ao
Poder local. Primeiramente surge o empecilho
constitucional. A Justiça do Distrito Federal é um
serviço da União, local e extraterrítoríalmente. Os
concursos são feitos para juiz da Justiça do Distritro Federal e dos Territórios. O tribunal de segundo grau dessa Justiça ou será num Estado ou
será no Distrito Federal. Haverá tribunal de segundo grau, portanto, nos Territórios, apenas no caso
de passarem a Estado e nunca mais o Brasil puder
criar novos Territórios, porque surgirá com isso
o mesmo problema. AJustiça do Estado do Amazonas não é competente para julgar em segundo
grau as causas daquela população que está encostadinho nele e que é de um Território. Ou
haverá invasão de competência, sendo nulo o julgamento, ou será uma excrecência jurídica não
se colocar o segundo grau na estrutura do primeiro grau. A independência política do Distrito Federal foi aqui tratada. Sinto muito que o nobre Constituinte não pudesse ter-me ouvido antes porque
suas dúvidas teriam sido completamente afastadas, pois tentei demonstrar a insuficiência de recursos arrecadados no Distrito Federal para a
mantença da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios.
As injunções chamadas políticas, a que aludiu
o ilustre Constituinte a respeito de promoções
de juízes, existem, mas é isso que queremos mudar. Nós não queremos que o governador nomeie
juízes, queremos a autonomia financeira e adminlstrativa do Poder Judiciário e que o nosso presidente do tribunal, como todos os presidentes dos
tribunais do País, nomeie os seus juízes, justamente para fugir dessa interveniência a que ele
se propôs como exemplo. Não, governador não
vai nomear juiz no Distrito Federal, nem Presidente da República, porque temos certeza que
esta Constituinte é para valer e para mudar, para
dar a autonomia do Poder Judiciário nos quatro
mil municípios brasileiros e não é só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil e a exemplo
daqui. Teremos verba própria. Nosso presidente
será autônomo, como é autônomo o Governo
do Distrito Federal. Como será autônoma a representação legislativa, será autônomo o Poder Judiciário do Distnto Federal, que terá sua verba orçamentária própria, gerirá sua verba, nomeará seus
juízes, seus funcionários. Acabará essa ingerência
que o Constituinte quis mostrar: "E o Governador,
então, agora nomeará.:" Não, o Governador não
nomeará juiz no Distrito Federal. Esperamos que
aquela promessa feita pelo Dr. Tancredo Neves
no dia 29 de setembro de 1982, feitoa ao Desembargador Uncoln Rocha por escriIÕ. leja cum-
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prida: "Se eu chegar à Presidência da República,
vou mudar a face do Poder Judiciário". Será autônomo. O povo quer o juiz imparcial, eqüldístarite,
e isso só se consegue com juízes independentes
e a independência não significa sujeição do Poder
Judiciário local ao Governo do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Continua franqueada a palavra aos Srs. Constituintes.
Concedo a palavra ao Constituinte Chagas
Duarte, do Território de Roraima.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE Sr. Presidente, Srs. Constituintes, demais membros da Mesa, parabenizamos o nosso expositor
pela maneira veemente, e até mesmo corajosa,
com que expôs os problemas da nossa Justiça
no Distrito Federal e, de resto, desse Brasil afora.
Ele deixou bem claro na sua exposição que
o Governo pense mais nos tribunais do que no
povo quando se trata de justiça, quando se quer
uma estrutura física e manterial mais voltada para
uma justiça para atender melhor ao povo. V. S'
falou de quinze mil processos, dando a entender
que não há juízes suficientes para atendê-lo; falounos, ainda em quatro mil e quinhentos inquéritos
e mandados de prisão. Parece-me que V.S' condicionou, um pouco, a morosidade da justiça a verbas suficientes. Eu pergunto: e se o Governo desse esse montante de dinheiro que talvez a Justiça
esteja agora a exigir, mas que não se mudasse
as estruturas que aí estão, será que é possível
que só com os recursos financeiros mudaríamos
tudo isso?
Estou plenamente de acordo com a tese que
V. S' defende aqui, da indepepdência da Justiça:
que ela realmente seja como o Poder Legislativo,
o Poder Executivo ou o Poder Judiciário e que
na somatória de tudo isso seja realmente o governo. Eu advogo essa tese e estou perfeitameme
de acordo com essa total independência da nOMll
Justiça e que ela comande e tenha total ing~
cia Nós, que estamos elaborando uma COflIIi.
tulção, que estamos voltados para o interesse de
melhorar esta Nação toda, devemos dotá-Ia de
mecanismos voltados para o interesse do pDW),
a fim de que, de fato, o povo tenha justiça ao
seu alcance, mas não é somente o recurso fínanceiro que falta.
Eu gostaria de ouvir de V. S' uma proposta
real, com sua vivência e experiência de Juiz, sobre
o que mudar nesta lei para que o povo, tenha
uma justiça sumária e não espere anos por ela,
fazendo jus a esse adágio que diz que a justiça
tarda, mas chega; às vezes ela nem chega, desculpe-me.
O SR. JOSÉ RIBEIRO LEITÃO- Esse anseio
do nobre Constituinte é o anseio do Brasil e do
Poder Judiciário, mas vamos mudar. Tudo isso
que V. Ex' trouxe à baila é assunto próprio da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público, é o problema da autonomia do Poder
Judiciário, autonomia essa que se caracteriza, financeiramente, pelo aumento da percentagem
na verba do orçamento da União no que atinge
à Justiça Federal em si e à Justiça do Distrito
Federal e Territórios. Queremos justamente isso.
No orçamento da União de 1986 foram destinadas verbas para toda a Justiça da área Federal,
Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal,
Tribunais Militares, Justiça Federal de Norte11 Sul
do País e Justiça do Distrito Federal e TerrI6rios,
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na percentagem de 0,6%, quando sabemos que
nesse mesmo orçamento foi destacado para a
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 393
mil e oitocentos cruzados. Queremos mudar isto.
E a nossa intenção é para a Assembléia Nacional
Constituinte já destinar, no texto constitucional
pelo menos 3% do orçamento da União. Aíentão
teremos dinheiro, mas que não atenderá a deterrnmadas veleidades suntuárias - vamos fazer um
forum bacana, um monumento ali. Não, isso não.
Caberá ao Poder Judiciário gerir esse dinheiro,
com os seus mecanismos de controle e de prestação de contas. E estamos pedindo à Assembléia
Nacional Constituinte que diga sim. Os juízes votarão no seu presidente para afastar presidentes
inoperantes. Queremos mudar e estamos pedindo isso aos Constituintes. Quando se pensa que
o Poder Judiciário no Brasil é o Supremo Tribunal
Federal, isso é uma tristeza. O ex-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, no ano passado, no
Congresso de Presidentes de Tribunais, teve a
coragem inaudita e vergonhosa de dizer que a
culpa da ineficiência do Poder judiciáno no Brasil
é dos juizes, quando na Suprema Corte temos
apenas dois juízes de carreira. Quando se transforma o Supremo Tribunal Federal em cabide
de empregos para áulicos e servidores do Governo, não podemos esperar nada; essa mentalidade
tem que mudar. É preciso que no Supremo Tnbunal a maioria seja de juízes, porque reforma judiciária sem procurar juiz que mexe, no chão-achão, com o cidadão brasileiro, é conversa fiada.
Queremos que não haja Município algum no Brasil que não seja comarca.
V. Ex" viram na televisão que bastou um juiz
chegar naquela cídadezmha do Paraná e salvou-se
uma vida sexta-feira passada. Queremos a presença do juiz lá no rincão, para que o coronel
fazendeiro não faça justiça conforme bem entenda e de acordo com os seus interesses. Para mudar isso é muito pouco uma percentagem de
0,06%.
Todo este enfoque não cabe aqui, mas na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministéno PÚblico.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -A palavra
continua franqueada aos Srs. Constituintes. (Pausa.)
Não havendo quem queira manifestar-se com
relação à palestra do expositor, Dr. José Ribeiro
Leitão, passamos a palavra ao segundo expositor,
Prof,Carlos Alberto Müller LIma Torres, representante do Comitê Pró-Diretas do Distrito Federal.
O expositor tem vinte minutos e rogo que não
ultrapasse esse período, para que possamos ouvir
as questões e os debates a respeito do assunto.
O SR. CARLOSALBERTOMÚLLER LIMA TORRES - Sr. Presidente Jofran Frejat, Sr Relator,
Constituinte Siqmannga Seixas, caros Constituintes, companheiros de luta pela representação política, companheira Arlete, Presidente do PT, Senador Maurício Corrêa, Presidente do PDT, companheiro Zakarewicz, Presidente do PDS, companheiros do Movimento Comunitáno, companheiro Eurípedes e demais companheiros de luta, a
luta pela representação política no Distrito Federal
tem uma característica fundamental: une desde
os trabalhadores até os empresários É uma luta
de todas as classes, de todas as correntes políticas
e, com base neste aspecto, foi possível algo inaudito talvez em termos de uma proposição. Esta-

mos trazendo a esta Subéomíssão um 'projeto
unitário, assinado pelos 22 partidos do Distrito
Federal e por associações e sindicatos, Ordem
dos Advogados do Brasil, Associação Brastleíra
de Imprensa, enfim, as entidades mais representativas desta cidade. Elaboramos este projeto com
base consensual, mas muitos aspectos particulares, que cada um dos partidos eventualmente
gostaria de defender, não estão aqui apresentados. No âmbito desta Subcomissão, provavelmente alguns Parlamentares de cada um desses
Partidos irão apresentar, com total independência,
as suas sugestões adicionais. Então, este projeto
consubstancia aquilo com que todos concordamos e foi elaborado a partir de uma concepção.
Achamos perfeitamente compatível a idéia do DIStrito Federal com autonomia política e estamos
convencidos de que a difícil situação social do
Distrito Federal, hoje, tem um dos seus fatores
de agravamento exatamente no fato de que o
povo desta cidade ainda não é dono dos seus
destinos.'
A recente representação popular obtida aqui
nessa Constituinte enfrenta as maiores dificuldades. Os nossos Constituintes efetivamente não
têm condições de encaminhar, em termos concretos e objetivos, a solução dos problemas locais,
das nossas cidades satélites, do conjunto do Distrito Federal.
Estamos vivendo um momento de transição
à democracia e queremos que essa transição,
dentro de um quadro de crise econômica e social,
não gere, na sociedade brasileira, uma concomitante crise política que faça regredir as conquistas e liberdade tão duramente alcançadas. E vemos hoje que a difícil relação do Governo do
Dístnto Federal com a comunidade, com a vida
política, com os movimentos sociais, colocam em
risco, em termos locais, a necessidade de uma
tranqúila transição.
Achamos, portanto, que a eleição de um governo, de uma assembléia legislativa e a solução
da representação política local das cidades satélites sejam uma forma de dar a esta cidade, ao
contrário, talvez, do que muitos pensam, as formas adequadas para solucionar democraticamente, e através da ordem, das leis, os difícels
problemas que vivemos.
Muitos têm alegado a possibilidade de termos
aqui um governo que possa ser de outro partido
que não o do Presidente da República, e que isto
seria um fator de crise, de Instabilidade adicional.
Queremos crer que a experiência das capitais do
países do mundo quase absolutamente autônomos nas suas formas de governos, seja através
de sistemas federativos, seja através de outras
formas governadas, normalmente por governadores ou prefeitos eleitos pelo voto, não demonstram esse sistema como fator de instabilidade.
Ao contrário, a grande maioria dos países que
conhecemos no mundo inteiro tem conseguido
conviver com um poder executivo de um partido
e o presidente da república, ou o mais alto mandatário, de outro partido, mesmo onde existe distrito
federal. Alguns têm argumentado que nos Estados Unidos, que têm também um distrito federal,
não há autonomia completa. Mas creio que estas
são realidades totalmente diferentes - outra história, outra cultura, outro comportamento, outra
economia, outras tradições - das nossas. Talvez
fosse mais correto comparamo-nos com países
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latinos, como a França, a Itália. Por exemplo, na
França, o presidente é de um partido e o Prefeito
Chirac era de outro partido. Hoje, o Chirac é Primeiro-Ministro também. Em Roma, o presidente
era da democracia cristã exatamente nessa cidade, onde está situado o Vaticano, que também
é um Estado - e o prefeito da capital era um
comunista. E nunca o fato de que o maior mandao poder executivo da cidade fossem de partidos
diferentes produziu, nesses países, crises.
Então, acreditamos na definição do Distrito Federal como uma unJ6ladeparticular, mas aqui não
estamos propondo que deixe de ser Distnto Federal: estamos propondo que continue a sê-lo. Estamos certos de que apresentamos um projeto capaz de compatibilizar o interesse da comunkl*
local de autogerir-se e resolver seus problenw
com o mteresse nacional.
E trazemos aqui a nossa esperança, a noua
convicção, a nossa certeza de que esta ConItituinte saberá compatibilizar esses dois intereues:
o interesse nacional e o interesse da cornunídede
local.
Leio o projeto apresentado pelo Comitê Pró-Diretas, que é esse projeto consensual. Trazemos
uma sugestão a esta Subcomissão para ser deb8tida. Sabemos que aqui serão encontrados poI*»
controversos, mas temos esperança de que eue
projeto possa servir de base a definição da autonorrua de que este povo tanto precisa. Temos certeza
de que será difícilsair dessas soluções, até mesmo
por que esse projeto foi amplamente debatido.
Então, incluiríamos na Constituição, através de
um artigo, cuja numeração será do contexto da
Constituição, o segumte:
CAPITULO

Do Distrito Federal
Art.
-O Distrito Federal, sede dos Poderes
da União, organiza-se na Federação, de forma
a possibilitar aos cidadãos estruturarem com autonomia os Poderes Executivo, Legislativo e Judicrárío.
§ 1° A União suplementará o Distrito Federal
com os recursos financeiros que necessitar para
a manutenção dos seus serviços.
§ 2° O Distnto Federal terá a sua Constituição
votada por dois terços da Assembléia Legislativa
e promulgada pela mesma, respeitados os princípios desta Constituição
§ 3° Atendidas as peculiaridades determinadas nesta Constituição, o Distrito Federal terá:
1- Poder Executivo com Governador e ViceGovernador eleitos pelo mesmo sistema e com
mandato de quatro anos.
11- Poder Legislativo formado por uma Assembléia Legislativa, e eleita pelo voto universal,
direto e secreto, na forma prevista na Constituição
do Distrito Federal.
III - Poder Judiciário, através de Juízes e Tribunal de Justiça do Distrito Federal, orqamzado como as Justiças Estaduais.
§ 4° A Constíturção do Distrito Federal disporá sobre as divisões administrativas e formas orgamzativas locais com órgãos que possam ter membros eleitos pelo voto direto, secreto e universal
dos cidadãos de cada circunscrição criada
§ 5° Lei Complementar à Constituição estabelecerá áreas essenciais aos Poderes da União
que terão obrigatoriamente assegurados o forne-
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cimento pelo Distrito Federal dos serviços públicos necessários.

CAPITULO
Du Disposições Transitórias
Art.
As primeiras eleições para Governador,
Vice-Governador e Assembléia Legislativa do Distrito Federal serão realizadas no dia 15 de novembro de 1988, tomando posse os eleitos no dia
10de janeiro de 1989 para um mandato de quatro
anos.
§ 10 A primeira Assembléia Legislativa do
Distrito Federal será composta por Deputados
eleitos na forma que for disposta em lei federal
e terá como primeira atribuição a votação da
Constituição do Distrito Federal, nos termos desta
Constituição.
§ 2 9 Através de lei complementar à Constituição, a União disporá sobre a transição da antiga
organização do Distrito Federal para a forma prevista nesta Constituição."
Um aspecto com o qual gostaríamos de complementar é o seguinte: tivemos hoje, nesta mesma Subcomissão, um debate sobre questões orçamentárias e fiscais. Esse debate demonstrou,
claramente, que o Distrito Federal não é mais
dependente do que a maioria das Unidades da
Federação, e que um subsídio particular, que é
o subsídio do trigo - que foi criado adrcíonalmente àquele que havia no antigo Distnto Federal,
que tinha a fmalidade de fínanclar os investimentos da construção da nova capital - não chega
a4% do orçamento do Distrito Federal. Esse subsídio, que é o único diferenciado com relação
àquele do antigo Distrito Federal, não ultrapassa
a 4% do orçamento do Distrito Federal.
Outros recursos da União voltam-se para a manutenção dos equipamentos necessários ao funcionamento da Capital da República, o Poder Judiciário, os Ministérios, o Poder Legislativo, as embaixadas, enfim, todo um conjunto de instalações
necessárias ao funcionamento da Capital da República. Se esta Capital não fosse Brasília, mas
São Paulo, por exemplo, esses mesmos recursos
teriam que ser repassados para o financiamento
desses serviços, porque eles teriam que ser pagos
de qualquer forma.
Então, o Governo do Distrito Federal é como
que um prestador de serviços absolutamente indispensáveis para o funcionamento desta Capital
da República. Portanto, determinados aspectos
relacionados com a chamada dependência fmanceira do Governo do Distrito Federal e que, eventualmente, seriam fatores impeditivos de termos
autonomia, são absolutamente falaciosos; primeiro, porque não somos os mais dependentes. Ao
contrário, somos dos menos dependentes. Segundo, porque, hoje, concretamente, estamos
servindo bem e mantendo muito bem os equipamentos e as instalações necessárias para o funcionamento do Poder Central, inclusive, desta Constituinte. Evidentemente precisaremos manter esses
recursos.
Outras formas adicionais serão discutidas nos
marcos de uma redefinição do sistema tributário,
que permitirão, eventualmente, solucionar questões que, inclusive, venham ao encontro dessa
ansiada autonomia do Poder Judiciário pela qual
todos nós, brasileiros, lutamos.
Creio que esta Subcomissão saberá relatar, finalmente, o melhor interesse desta comunidade

local, a autonomia dos diversos poderes, solucionando, como um caso e como unidade particular
que é, os interesses comuns da comunidade e
os de todo o povo brasileiro, porque aqui é a
Capital da República.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
franqueada a palavra aos Srs. Constituintes.
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO CORRÊASr. Presidente, apenas desejo congratular-me
com o ilustre Presidente do Partido Comunista
Brasileiro do Distrito Federal, Prof. Carlos Alberto
Muller Uma Torres, pela dissertação feita e dizer
que não temos divergências, somente convergências, a respeito da exposição que acaba de fazer
o nobre companheiro do Distrito-Federal. Assevero, por outro lado, aos que não o conhecem,
que o Carlos Alberto é professor da UnB, uma
das grandes figuras da nossa Capital, de modo
que tê-lo visto constituiu-se num prazer muito
grande.
Pedi a palvra apenas para dizer que estamos
de acordo com ele em gênero, número e grau.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -A palavra
está franqueada aos Srs. Constituintes.
Não havendo quem queira se manifestar, gostaria de chamar a atenção dos Srs. Constituintes
e daqueles que nos ouvem neste plenário para
a busca dos membros da Mesa desta Subcomissão no sentido de ouvir as diversas correntes de
pensamento do Distrito Federal.
Ouvimos hoje pela manhã a colocação de dois
especialistas na área de orçamento, de finanças
e da fiscalização, através do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, de problemas concernentes
à autonomia financeira do Distrito Federal.
Ouvimos hoje à tarde as bilhantes palestras do
Dr. José RíbeíroLeítão, da magitratura do Distrito
Federal, que fez suas colocações com relação
à necessidade de independência do Poder Judiciário do Distrito Federal.
Ouvimos o eminente Professor Carlos Alberto
Müller Uma Torres, Presidente do Partido Comunista Brasileiro da Regional de Brasíha, que expôs
com inusitado brilhantismo suas colocações, que
referem uma posição de consenso de todos os
partidos do Distrito Federal e, naturalmente, de
todos os Constituintes eleitos no Distrito Federal,
que se comprometeram publicamente com a autonomia política, admimstrativa e financeira.
Estão abertos, naturalmente, os caminhos para
todos aqueles membros desta Subcomissão que
têm voto, e os Constituintes que não são da Subcomissão, mas que têm a palavra nesta sessão,
para que formem seu pensamento, sua consciência crítica a respeito dos problemas do Distrito
Federal.
Amanhã teremos uma reunião da Comissão
da Organização do Estado e, no dia seguinte,
ou seja, depois de amanhã, teremos duas outras
reuniões. A de amanhã será às 17h e na do dia
29, às 9:30h, teremos o Dr. José Sérgio Marinho
Neves, Presidente do IBRAM, que representa uma
entidade privada interessada na pesquisa de minerais no Pais. Ao seu lado, com a corrente de
pensamento diferente, teremos um representante
do Ministério das Minas e Energia para expor tam-
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bém seu pensamento com relação a esse tema.
Ou seja, a posição da União sobre as minas de
nosso País. E à tarde, às 17:00h., teremos o Pr0fessor Josaphat Marinho que tratará de temas
constitucionais a respeito das competências da
União e do funcionamento do Distrito Federal
e dos Territórios dentro desse novo enfoque, que
é a representação política e a autonomia administrativa e financeira do Distrito Federal e dos Territórios.
Agradeço a presença de todos e peço aos Srs.
Constituintes que compareçam amanhã à reunião
da Organização do Estado e, depois de amanhã,
a essas reuniões da Subcomissão.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos desta reunião, convocando outra para
amanhã, às 17h.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA
DE GOVERNO
SUBCOMISSÃO DO PODER
LEGISLATIVO
Ata da 6- Reunião Ordinária

Às dez horas e cinqüenta e cinco minutos, do
dia trinta de abnl de mil novecentos e oitenta
e sete, em sala própria do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Legislativo, sob a presidência do Sr. Constituinte Bocayuva Cunha. Compareceram os seguintes Srs. Constituintes: Nelson Wedekin, Miro
Teixeira, Henrique Córdova, Farabulini Júnior, José Jorge, Nelson Jobim, Jorge Hage, Victor Faccioni, José Guedes, Paulo Ramos, Vinícius Cansanção e Manoel Ribeiro, membros da Subcomissão do Poder Legislativo, e Jutahy Júnior e
Ruberval Pilotto que não são membros desta Subcomissão. Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os
trabalhos, com a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, por ter sido a mesma distribuída
aos presentes e, a seguir, aprovada. Após, anunciou o objetivo da reunião, destinada a ouvir, em
audiência pública, os Srs. Sarah Abrahão, ex-Secretária da Mesa do Senado Federal e atualmente
Assessora da Presidência do Senado Federal; Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Mesa
do Senado Federal; Henrique Eduardo Ferreira
Hargreaves, Assessor da Câmara dos Deputados
e atualmente Subchefe de Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil da Presidência da República; e Paulo Affonso Martins de Oliveira,Secretário-GeraI da Mesa da Câmara dos Deputados,
convidados para o debate do tema "O Processo
Legislativo". O Relator da Subcomissão, Sr. Constituinte José Jorge, também usou da palavra e
situou o significado da contribuição oferecida pelos convidados, numa área de grande importância
para a tramitação legislativa e, por isso, relevante
para os trabalhos em curso na Constituinte. Em
seguida, passou-se à fase de debates, em que
intervieram os Srs. Constituintes Farabulini Júnior, MiroTeixeira, Victor Faccioni e Vmícius Cansanção. Por último, o Sr. Presidente Bocayuva
Cunha registrou os agradecimentos da Subco-
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missão aos expositores, destacando também a'
validade das colocações por eles feitas. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e vinte
minutos, convocando reunião extraordinária, para
hoje, às dezessete horas. As notas gravadas, depois de transcritas, farão parte destes registros,
publicando-se a sua íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu, Maria Linda Morais de Magalhães, Secretária,
lavrei a presente ata que, após a sua leitura e
aprovação, será assinada pelo Sr. Presidente
Constituinte Bocayuva Cunha.
Data da Reunião: 30-4-87
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, para audiência pública.

(É aprovadoo pedido de dispensa daleitura da ete.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Ternos o prazer e - por que não dizer? - a honra
de receber a ex-Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal e atual Assessora da Presidência
do Senado, Dr' Sara Abraão; o Secretário-Geral
da Mesa do Senado Federal, nosso ilustre Merione
Nunes Cardoso; em seguida, o Assessor da Câmara dos Deputados e atualmente Subchefe de
Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil da Presidência da República, Henrique Eduardo Hargreaves, que se encontra retido no Palácio do
Planalto, mas que já se comunicou conosco e,
tão logo termine o depoimento da Dr' Sara
Abraão, será avisado e virá para cá; e Paulo Affonso MartInS de Oliveira, Secretário-Geral da Mesa
da Câmara dos Deputados, que está numa reunião da Mesa, mas que comparecerá aqui no momento do seu depoimento. Tenho a honra de
convidar a Dr' Sara Abraão para tomar assento
à mesa e imciar seu depoimento.
A SRA SARAABRAÃo- Antes de mais nada,
devo dizer que não tenho o dom da palavra, de
maneira que posso até, de vez em quando, atrapalhar-me um pouco no que vou expor. Desculpem-me V. Ex" Começo minha exposição agradecendo o convite que me fOI formulado. É uma
grande honra estar aqui presente, podendo contribuir, de alguma maneira, para a elaboração do
texto constitucional. Estivemos, durante 27 anos,
na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.
Participamos, desde o início, da organização das
sessões conjuntas, das sessões do Senado, e
acompanhamos, inclusive, o trabalho da Câmara
dos Deputados, que também tem certa influência
do Senado. A maior dificuldade que encontramos
foi realmente na organização das sessões conjuntas. O Congresso Nacional deixou de ter um sistema bicameral para reunir-se constantemente em
sessões conjuntas. A maior parte das maténas
- as mais importantes - sempre foram apreciadas em sessões conjuntas. Isso deu origem a uma
pletora de comissões Tínhamos comissões mistas em número de 100 ou 200 por ano, formadas
para exame de decretos-leis, projetos de lei, propostas de emenda constitucional, e outras matérias Fiz um levantamento, só para V. Ex" terem
idéia: em 83, houve 394 sessões conjuntas; em
84, 392; em 85, 372; em 86, 155, num ano eleito-

ral. Comissões mistas constituídas em 82: 182,
sendo 78 para exame de decretos-leis; em 83,
172, sendo 104 para exame de decretos-leis; em
84, 137, sendo 62 para decretos-leis; em 85, 128,
sendo 31 para decretos-leis; e em 86, .54, destas
25 para exame de decretos-Ieis. Então, em função
desse número de Comissões, o Congresso Nacional não pôde legislar; fez de conta que legislou,
porque a verdade é que ninguém tomava conhecimento dos decretos-leis, a não ser de um ou outro,
que despertava maior interesse entre os parlamentares e na população. Esses, realmente, tinham uma apreciação maior, mais sob o ângulo
político propriamente dito, e não da técnica, daquilo que continham; mais sob influência de partidos políticos ou de interesses de classes. Esses,
realmente, eram mais examinados, mas pode-se
dizer que grande parte, 95% dos decretos-leis,
passava pelo Congresso Nacional sem que a
maioria dos Congressistas ao menos deles tomasse conhecimento Então, os decretos-leis não
eram apreciados pelo Poder Legislativo, porque
não era possivel organizar comissões mistas com
a quantidade que citei: Comissões Parlamentares
de Inquérito na Câmara, no Senado e no Congresso; Comissões Permanentes da Câmara, com
subcomissões; Comissões Permanentes do Senado, com subcomissões; Comissões Especiais do
Congresso, mistas, além daquelas previstas no
Regimento Comum, outras comissões, e ainda
o trabalho do plenário Daí a imprensa levantar
o problema da presença dos parlamentares no
plenário, o que sempre achei injusto. V. Ex" podem até concordar em que deviam estar no plenário, mas acontece que ninguém podia estar em
dois lugares ao mesmo tempo. Ou se apreciava
matéria na comissão, ou se ia para o plenário.
O dia só tem 24 horas. E não era possível reunir
tantas comissões durante 24 horas, com o trabalho do plenárro, e ainda mais porque não há só
as reuniões das comissões. O Parlamentar é relator da maténa. Ele tem de examinar, pesquisar
e procurar elaborar seu parecer técnico para esclarecimento dos membros da comissão e depois
do plenário. Ele precisa de tempo, não só para
estar presente, votando, na comissão ou no plenário, mas também para examinar as matérias que
lhe tenham sido submetidas para relatar. Fiz esta
exposição príncipalmente por achar que não deva
haver sessões conjuntas do Congresso Nacional,
nem para apreciação de projeto de lei, nem proposta de emenda constitucional, nem orçamento,
nem decreto-lei. Tudo isso deve ser feito em Casas separadas, e voltar-se ao sistema de 46, em
que só o veto era matéria de sessões conjuntas.
Esta é uma das sugestões que apresento. Quanto
à questão dos decretos-leis, antes de mais nada
dividi com o Merione a parte do processo legislativo. ficou comigo a parte dos decretos-leis e
projetos de lei. Quanto aos decretos-leis, eu disse
hoje que o Executivo não pode deles abrir mão,
pelo menos de uma legislaçãO imediata. Inclusive,
antes desta reuruão, tivemos oportunidade de
conversar com o Relator e o Presidente, quando
a primeira idéia foi mesmo acabar com o decreto-lei. Que o Presidente da República mande projetos para o Congresso e que este tenha oportunidade de examiná-los em profundidade; que as
comissões se convençam de que têm uma função
técnica e não essencialmente política. O que está
acontecendo, ultimamente, é justamente isto: as
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comissões não examinam muito bem a parte técnica das matérias, ficando mais na parte política.
Vemos que as maiores confusões que têm ocorrido nas comissões referem-se a se poder ou não
encaminhar uma votação, se poder ou não apresentar um requerimento, matérias mais de regimento e não essencialmente do exame intrinseco
da matéria. Esta é uma observação que fica à
parte.
Tenho algumas sugestões a fazer sobre decreto-lei. A primeira idéia foi esta, de acabar com
o decreto-lei, mas o Executivo não pode abrir
mão dele, pelo menos de uma legislação de prátíca imediata, e o próprio Congresso reconhece
isto. Procurando na legislação anterior, parece
mentira, mas foi na Constituição de 37 - a "Polaca;- que encontrei um artigD que talvez possa
resolver o assunto, pelo menos como sugestão,
para exame. Dizia o art. 12 da Constituição de
37 que "o Presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis
mediante as condições e nos limites fixados pelo
ato de autorização". É uma espécie de delegaçãó
legislativa. Então, me perguntaram: "E quando
se tivesse de fazer uma coisa de imediato, em
segredo?" Antes de mais nada, a lei não pode
ser feita em segredo. É duro dizer isto, mas prefio
confiar e "levar na cabeça" do que desconfiw
sempre. Se partirmos do pressuposto de que todo
mundo é desonesto, então o Congresso Naciorwl
não tem papel algum É deixar o Executivo legis.
em segredo. Agora, se vamos legislar, vamos faz6.
lo em aberto, a não ser, como disseram anteriormente, que o Presidente da República pedisle
essa delegação ao Congresso, exemplificando as
dificuldades encontradas em determinado campo, ou qualquer coisa assim, sem dizer exatamente o que pretende fazer, mas dando as razões
das dificuldades encontradas pelo Executivo em
determinada área. O Congresso Nacional apreciaria isso em rito sumário, ou talvez até por meio
de uma comissão que examinaria esse assunto,
por delegação do plenário. Esta seria matéria a
ser regulada no Regimento Intemo e não na Constituição. A Constltuição apenas determinaria que
o Parlamento desse ao Presidente da República
poderes para legislar de imediato, talvez até com
uma outra denominação que não decreto-lei, porque esta já está um pouco fora de cogitação.
Ninguém gosta de falar em decreto-lei. Só para
conhecimento de V. Ex", temos atualmente, no
Congresso Nacional, 133 mensagens submetendo decretos-leis, que aguardam leitura. Sabem
V. Ex" desde quando? Desde o Decreto-lei rr
2.192, de 26 de dezembro de 1984. Quer dizer,
há dois anos e quatro meses fOI expedido o decreto-lei, que aguarda leitura no Congresso, para ínícíar sua tramitação. São 133 aguardando leitura,
fora os que já estáo em tramitação.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI E o que impede a sua leitura?
ASR' SARAABRAÃo-O que impede a leitura,
Sr. Constituinte, é que, para cada decreto-lei, temse de organizar uma comissão mista. E se forem
designadas 15 comissões mistas num mesmo
dia, elas nunca vão se reumr, porque têm de ter
uma estrutura, funcionários, Deputados e Senadores que façam parte delas. Não há possibilidade, e isto para os decretos-leis. Temos também
proposta de emanda constitucional, cada qual exi-
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gindo uma comissão mista. Não há comissões
permanentes no Congresso - e nem deve haver.
O que devemos fazer é acabar com as sessões
conjuntas, simplesmente. O Congresso Nacional
legisla, cada um na sua Casa, se for mantido o
princípio de brcameralídade.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Perdoem-me uma pequena interrupção. O Constituinte Victor Faccioni sabe do apreço que esta
Presidência lhe tem, mas eu pediria a S. Ex' que
não interrogasse a depoente enquanto não terminasse sua exposição, para melhor andamento dos
, nossos trabalhos. Agradeço a colaboração de V.
Ex' com a Mesa.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Peço escusas à Mesa e à conferencista,
A SR' SARAABRAÃo - Veja, Sr. Constituinte,
que desse total de decretos-leis, 18 tratam de
medidas econômicas: Plano Cruzado I, empréstimo compulsório, Plano Cruzado 11. E eles estão
aí, sem que o Congresso Nacional tenha sequer
deles tomado conhecimento ainda, por impossibilidade material de serem examinados, quando,
se tivessem sido mandados para Casas separadas, para o exame de comissões permanentes,
pelo menos a Câmara deles já teria tomado conhecimento. Encontram-se em tramitação, em
regime de urgência, nos termos do disposto no
§ 3° do art. 51 da Constituição, três decretos-leis.
A primeira sessão deles - não sei se V Ex'" se
lembram de que esse princípio, incluído na Emenda n° 22, estabelecia que, depois de decorrido
o prazo de apreciação dos decretos-leis, haveria
mais dez sessões para que pudessem constar da
Ordem do Dia e, depois dessas dez sessões, então, é que teria sido aprovado por decurso de
prazo - mas a primeira Sessão, repito, foi realizada em 19 de novembro de 86. A nona, em
2 de novembro de 86. Ficou uma sessão para
ser realizada, sem que o fosse até hoje. Então,
veja V. Ex' que o Congresso Nacional não toma
conhecimento de decreto-lei; a verdade é esta,
ninguém toma conhecimento. É uma legislação
exclusivamente do Executivo. Meu querido Dr.
Tancredo Neves, que eu admirava tanto, numa
palestra proferida no Instituto de Advogados do
Rio Grande do Sul, disse:
"O decreto, com força de lei, tem sido o
instrumento por excelência da atividade legislativa do Poder Executivo. Ele absorve praticamente todo o trabalho do Legislativo.
Usado e abusado, se constitui hoje na fonte
do caos das leis em que se debate o País,
traumatizando os princípios gerais de Direito,
violentando a norma jurídica e infnngindo
comezinhos princípios de técnica legislativa.
A sua supressão pura e simples seria da
maior importância para a disciplina, o aprimoramento e a consolidação do nosso sistema legal. Em rigor, o decreto-lei só se legitimaria em caso de interesse público urgente
e relevante, e somente durante o recesso do
Congresso NacionaL"

É uma sugestão que vou encaminhar ao Relator, e que partiu de Tancredo Neves Quer dizer,
decreto-lei, só durante o recesso do Congresso
Nacional, embora eu não concorde com ele. As
sugestões que eu teria a fazer a respeito dos decre-

tos-leis são: primeiro, se for mantido o princípio
dos decretos-leis, como está na Constituição
atual, que a sua tramitação fosse separada nas
duas Casas do Legislativo; apreciação pelas comissões permanentes, extinção de prazo de tramitação - nem se aprovado, nem se rejeitado por
decurso de prazo. O Congresso Nacional que se
estruturasse para apreciá-los com urgência. O
próprio Congresso Nacional estabeleceria normas reqímentars a fim de que esses decretos-leis
fossem apreciados com a máxima urgência. isto
se for mantido o mstituto atual, como está agora.
A outra sugestão foi aquela que já apresentei ao
Relator e de que já falei a respeito a V. Ex", de
autorizar o Presidente da República a legislar em
casos excepcionais. E uma terceira sugestão: durante o recesso, se prevalecer a edição de decretos-leis, que eles, mesmo durante o recesso, fossem submetidos a uma comissão permanente
do Congresso Nacional, uma Comissão Mista,
que os apreciaria de maneira, vamos dizer assim,
preliminar, autorizando ou não a sua execução
e posteriormente submetendo-os ao Plenário do
Congresso Nacional.
As sugestões sobre projetos de lei: extinguir
prazos nos projetos de miciativa do Presidente
da República e, conseqüentemente, sua tramitação em sessão conjunta das duas Casas do
Congresso Nacional; que o Presidente da República pudesse solicitar, quando encaminhasse um
projeto, a tramitação urgente, e que o Regimento
estabelecesse normas especiais para essa tramitação, mas que não se fixasse prazo; incluir disposições, estabelecendo que a aprovação definitiva
do projeto somente se dará quando da aprovação
de sua totalidade pelas duas Casas do Congresso
Nacional. Hoje temos dois tipos de lei na mesma
hierarquia, mas uma de primeira e outra de segunda categoria. Temos uma lei votada pelo Congresso Nacional, reunido, em que a matéria só
é considerada aprovada e encaminhada à sanção
quando houver votação Igual na Câmara e no
Senado Vota-se na Câmara, o projeto vai para
o Senado; vota-se no Senado, e, se este o rejeitar,
estará rejeitado; se a Câmara o rejeitar, estará
rejeitado. Então, só permanece no projeto o que
realmente foi aprovado pelas duas Casas. Temos
agora um outro tipo de lei, de segunda categoria,
votada em Casas separadas, em que há ditadura
da Casa ínícradora, Um projeto apresentado no
Senado por um Senador vai à Câmara, que emenda, ou suprime artigos, ou modifica, ou acrescenta
disposições. Volta ao Senado, e este rejeita todas
as alterações da Câmara e manda o projeto, tal
qual o mondou para a Câmara ímcralmente, quer
dizer, só com a aprovação do Senado, à sanção.
E o mesmo acontece com a Câmara.
Tivemos um caso muito importante na Lei do
Divórcio (Nélson Carneiro). O projeto foi apresentado no Senado, a Câmara suprimiu determinada
disposição, além de fazer outras alterações, e o
devolveu com emendas ao Senado. Quanto àquele artigo que tinha sido suprimido pela Câmara,
o Senado resolveu aprovar apenas parte da supressão, modificando por completo o que a Câmara tinha deliberado, e, assim, foi sancionado.
Quantas causas foram levadas ao Supremo Tribunal, em razão dessaa disposição do Senado! Refiro-me àquela que permitia que a pessoa só se
divorciasse uma vez. Então, quem casasse com
um divorciado poderia divorciar-se outra vez?
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Não, porque, se o marido não podia, a mulher
também não. Então, houve toda essa confusão
por causa de uma emenda. Deveria haver um
mecanismo, não sei qual, pois o Relator, vamos
dizer assim, no exame geral do seu trabalho, deverá ter uma Idéia melhor. Talvez uma comissão
mista, como há nos Estados Unidos, para examinar aquilo que não mereceu concordância das
duas Casas.
Outra coisa que tem acontecido também com
relação aos projetos de lei é a mterpretação diferente das duas Casas e que pode constar da Constituição. Quando a Constituição fala no trabalho
da Casa revisora, fala de emendas da Casa revisora. No tempo do Senador Moura Andrade, entendeu ele que a emenda supressiva não era emenda,
não podia ser restabelecida na outra Casa, e a
Câmara foi contra esse entendimento. Depois, a
própria Câmara entendeu que destaque de rejeição feito em plenário não era emenda. Quer dizer,
alterava o projeto com um destaque para rejeição;
rejeitava determinada disposição de um projeto
vindo do Senado e mandava para a sanção, sem
que o Senado fosse OUVIdo sobre aquela alteração. Esta, então, é uma questão de terminologia,
vamos dizer assim. Por que em vez de emenda
não se diz alterações? Qualquer alteração feita
por uma das casas obriga a volta do projeto à
outra.
São estas, de maneira geral, Sr. Presidente, as
sugestões que apresento e que passo a V. Ex'
Agradeço muito a atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradecemos a contnbuição extremamente valiosa que a Senhora acaba de oferecer a esta Subcomissão. Aliás, não foi surpresa. Já esperávamos
que sua contribuição fosse extremamente valiosa.
MUlto obrigado. Peço a Senhora que aguarde,
porque nossa praxe tem sido no sentido de que,
quando terminam os depoimentos, entramos propriamente na fase dos debates. Tenho o prazer
de convidar o Sr. Nerione para assumir lugar à
mesa.
O SR. NERIONE NUNES CARDOSO- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desnecessário dizer da
honra de estar aqui com os Senhores. No nosso
trabalho, estamos aconstumados a ficar atrás da
mesa. Então, pela primeira vez, enfrento o microfone, que faz tremer muita gente. Desde já peço
desculpas por alguma falha que tivermos na nossa palestra.
Dividmdo com a Sr' Sara o assunto relacionado
ao processo legislativo, que, do contrário, não sena esgotado com um só, coube-me a parte de
propostas de emenda à Constituição. Então, vamos falar da miciativadelas. Nos termos da Constituição de 1946, a iniciativa da proposta era deferida somente ao Congresso Nacional e à Assembléia Legislativa. A legislação revolucionária atos ínstítucionaís - editada a partir de 64, estendeu essa prerrogativa, também, ao Presidente da
República. Em 1969, a Emenda na I, editada pelos
Ministros militares, retirou das Assembléias o poder de emendar a Constituição. A Constituição
de 1967, em seu texto original, manteve o princípio estabelecido na legislação revolucronáría,
permanecendo o princípio, também, no texto da
Constituição, mantido pela Emenda Constitucional rr 1, de 1969. São características desse processo - que vigora até nossos dias - a igualdade
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de competência do Congresso Nacional e do Presidente da República na iniciativa de proposta de
emenda, cabendo ressaltar que o Congresso sofre
restrição no que se refere ao quorum exigido
para sua apresentação. No texto original da Constituição de 1967, esse quorum era de 114 dos
membros de qualquer das duas Cas,es, quorum
esse elevado, posteriormente, para 113de Deputados ou Senadores, na Emenda n° 1, de 1969
No texto da Emenda n° 8, de 1977, a iniciativa
da proposta, embora mantido o quorum de 113,
passou à autoria de Senadores e Deputados, em
conjunto, isto é, a restrição foi maior, pois a proposta, para ser apresentada, deveria ter assinatura
de 1/3 dos membros de cada uma das Casas
legislativas e não apenas de uma delas. Este o
princípio adotado até agora. Convém ressaltar
que, apesar dessa restrição, grande número de
propostas de emendas à Constituição tem sido
apresentado, a maioria aguardando leitura para
início de sua tramitação, prazo de tramitação e
aprovação. A Constituição de 1946 estabelecia
o prazo de dois anos para a tramitação da proposta, ou seja, duas sessões legislativas ordinárias
e consecutivas, quando a sua aprovação se desse
por maioria absoluta, independentemente desse
prazo se aprovada por 2/3 de cada Casa do Congresso Nacional. A primeira alteração surgiu com
o Ato Institucional n° 1, de 1964, que, ao conferir
ao Presidente da República poderes para iniciar
o processo de emenda, estabeleceu prazo de trmta dias para sua tramitação em sessão conjunta
das duas Casas Ressalte-se que esse prazo de
trinta dias apenas se referia às propostas de iniciativa do Presidente da República. A Constituição
de 1967, texto ongínal, estendeu o princípio a
todas as propostas, não importando sua iniciativa,
e estabeleceu o prazo de sua tramitação em sessenta dias, ainda em sessão conjunta das duas
Casas do Congresso Nacional Esse prazo foi dilatado para noventa dias pela Emenda Constitucional rr 8, de 1977, e posteriormente suprimido
pela Emenda rr' 22, de 1982. Quer dizer, hoje,
a proposta de emenda à Constituição não é mais
arquivada, não tem prazo; ocorre, então, que temos um grande número de propostas que já foram a plenário duas ou três vezes, não logram
o quorum e permanecem na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando um acordo de liderança ou da
Presidência para determinar que voltem outra vez
ao plenário.
A apreciação da proposta, na Constituição de
1946, era procedida em Casas separadas, em dois
turnos: se iniciada na Câmara dos Deputados,
teria naquela Casa dois tumos; e, se aprovada,
passaria ao Senado, e vice-versa. A partir da legislação revolucionána, passou a proposta a ser discutida e votada em sessão conjunta do Congresso
Nacional e, até a Vigência da Emenda n° 1, de
1969, seria aprovada se obtivesse, em ambos os
turnos de votação, 2/3 dos votos dos membros
de suas Casas.
A Emenda n° 8, de 1977, além de alterar o
número de assinaturas previsto para sua apresentação, e o prazo de sua tramitação, alterou também o quorum para sua aprovação, passando
a ser maioria absoluta dos votos do total dos
membros do Congresso Nacional, e não mais
2/3. A alteração tomou nula a representação do
Senado na votação da proposta, prevalecendo,
assim, o caráter de Assembléia Constituinte, isto
é, única melhoria na apreciação da proposta.
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n" 1, de 1969, aumentou drasticamente esse qu0rum, ao fixá-lo em 2/3 dos membros em cada
uma das Casas do Congresso Nacional. Diante
dessas exigências estabelecidas no texto constitucional, nos últimos quinze anos os vetos presidenciais raras vezes, em sua maioria, foram mantidos
Dificuldades na sua tramitação: a facilidade de
apresentação, não Importando a obrigatoriedade por decurso de prazo. Para V. Ex" terem uma
idéia, temos sessenta e cinco projetos de lei aprodo quorum de assinaturas exiqidas, Matérias que
vados pelo Congresso Nacional e encaminhados
poderiam ser tratadas em leis ordinánas e até
à sanção do Presidente da República. Foram vetamesmo no Regimento das duas Casas são apredos e aguardam oportunidade para serem novasentadas como proposta de emenda à Constimente apreciados pela Câmara dos Deputados
tuição. Isso em conseqüência até do que disse
e pelo Senado Federal, em sessão conjunta. Deso nobre Relator, que é iniciativados parlamentares
ses, trinta e sete foram vetados totalmente e vinte
propor, em confronto com a do Presidente da
e oito, parcialmente; o veto mais antigo enviado
República, matéria financeira, despesas públicas,
ao Congresso é de 16 de dezembro de 1985,
aumento de vencimentos dos servidores públicos.
e o mais recente é do dia 8 de janeiro de 1987.
O acúmulo de propostas em tramitação, aguarPortanto, verificamos que, embora há quinze anos
dando leitura em sessão conjunta: temos em trao Congresso Nacional não tenha deixado de manmitação, quer dizer, em condições de entrar na
ter os vetos presidenciais, não nos devemos abster
Ordem do Dia, a qualquer momento, duzentas
de fazer uma apreciação das matérias que não
e setenta e nove propostas de emendas à Constilograram receber a sanção do Presidente da Retuição; quarenta e três delas são subscritas por
pública. A nossa sugestão é no sentido de manter
2/3 dos Deputados e por 2/3 dos Senadores e
o principio adotado no texto original da Constiaguardam leitura, quer dizer, uma sessão a ser
tuição de 1967, isto é, apreciação em sessão conmarcada que precisaria de noventa e sete proposjunta, votação por escrutínio secreto, aprovação
tas de emendas à Constituição.
pelo voto de 2/3 dos Deputados e dos Senadores
A Dr" Sara já falou sobre o que se demanda
presentes, a maioria da Casa. Esclareça-se que
na organização e funcionamento de comissões
deverá ser mantido o texto constitucional que esmistas para a leitura dessas Comissões - essa
é a grande dificuldade que temos. São essas as - tabelece o quorum minimo de presença para
as deliberações, ou seja, a maioria da composição
nossas sugestões: apreciação preliminar - Já fadas duas Casas.
lamos sobre isso - a fim de verificarse a matéria
a ser tratada deve sê-lo como emenda constituRestou a matéria sobre "leis delegadas". Alegiscional mesmo, ou lei ordinária; um período maior
lação delegada, na vigência da Constituição de
de tempo entre dois tumos de discussão e vota1946, foi admitida na Emenda Constitucional n°
ção. V. Ex" são testemunhas de que acabamos
4, de 1961, ato adicional que instituiu o Sistema
de votar em primeiro turno uma emenda constituParlamentar de Governo, parágrafo único do art.
cional e, em sequida, já votamos em segundo
22, tendo sido regulada pela Lei Complementar
turno a redação final.Voltaríamos, então, ao prinao Ato Adicional de 17 de julho de 1962, arts.
cípio da Constituição de 1946: duas sessões legis28 a 38, devendo a delegação ser solicitada ao
lativas, salvo se for aprovada para maioria absoCongresso Nacional pelo Presidente do Conselho
luta.
de Mimstros.
A outra parte é quanto à assinatura das proposA Emenda Constitucional n- 17 de 1965, pertas de emenda à Constituição. No caso que não
mitiu que a Câmara dos Deputados e o Senado
fosse mais um apoio, mas passasse a ser de autoFederal delegassem poderes à comissões esperia, porque temos inúmeros casos de parlamenciais para discussão e votação dos projetos de
tares que assinam a emenda e depois votam conlei.
tra. Essa é a sugestão que apresentamos ao RelaA Constituição de 1967, em seu texto original,
tor sobre o assunto.
reproduzido na Emenda rr 1, de 1969, manteve
Quanto aos vetos: a Constituição de 1946 não
com nova filosofia o instituto, estabelecendo que
estabelecia o processo de votação da matéria veas leis delegadas seriam elaboradas pelo Presitada, o que não ocorreu no texto original da Consdente da República, pela Comissão do Congresso
tituição de 1967, art. 62, § 3°, que determinou
Nacional, ou qualquer de suas Casas - art. 52
fosse a sua votação procedida por escrutinio sea 54. Esclareça-se que, nesses vinte anos de vicreto. A Emenda Constitucional n° 1, de 1969,
gência da Constituição, nenhuma delegação foi
além de fixar o prazo para apreciação, pelo Conconferida à Comissão - nem do Congresso Nagresso Nacional, da matéria vetada, de quarenta
cional, nem do Senado Federal - não só não
e cinco dias - art. 59, § 3° e 4° - considerando
foi conferida, como nenhum Parlamentar se utilimantido o veto, se esgotado sem deliberação esse
zou da legislação para pelo menos sugerir essa
prazo, determinou ainda que a manifestação do
delegação.
Congresso se procedesse em votação pública,
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Peexpressão essa considerada pelo Plenáno, após
ço
perdão ao nobre conferencista por interromaudiência das Comissões de Constituição e Juspê-lo, para anunciar a presença, em nossa Subcotiça da Câmara dos Deputados e do Senado Fedemissão, do Presidente Flávio Marcílio, que nos
ral,como sendo votação nominal, assim regimenhonra muito com sua presença nesta sessão.
talmente considerada. Esse caso ocorreu em
O SR. NERIONENUNES CARDOSO-O prin1970, na Presidência de João Cleofas. Tanto ã
cípio caducou por não ter sido utilizado. Quanto
Constituição de 1946 como a de 1967, texto origià delegação ao Presidente da República, apenas
nai, estabeleceram quorum de aprovação da maduas propostas foram até agora aprovadas, dando
téria vetada em 213 dos votos dos Deputados e
origem às Resoluções n° 1 e 2, de 1985: a primeria
dos Senadores presentes à sessão; a Emenda

Emenda n° 22, de 1977, faz voltar o quorum
de 2/3 para a aprovação da proposta e extingue
o caráter de Assembléia Constituinte - a que
nos referimos - exigindo a votação separada em
cada uma das Casas do Congresso Nacional.
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delegou poderes para a elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, Resolução rr 1; a segunda, para a elaboração de lei, criando a Secretaria Especial para Assustos da Região Amazônica. Ambas as resoluções estabeleceram prazo
de quarenta e cinco dias para que o Presidente
da República remetesse os projetos de lei à apreciação do Congresso Nacional e, nos termos do
disposto no art. 127 do Regimento Comum, as
delegações foram consideradas insubsistentes. A
nossa sugestão, a prevalecer o instituto das leis
delegadas, é incluir a discussão que estabelece
a iniciativa do pedido ao Presidente da República
ou, no caso do Parlamentarismo, ao PrimeiroMinistro; segundo, a delegação interna a comissões especiais poderia ser mantida, se estabelecida nos regimentos internos de ambas as Casas.
Sr. Presidente, sei que temos outros expositores. No momento é só. Permaneço à disposição
de V. Ex" (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradeço, em nome da Comissão, ao Secretário-Geral da Mesa do Senado, Nerione Nunes Cardoso.
Já se encontra em plenário o próximo debatedor, o Dr, Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves,
a quem concedo a palavra.
O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- Sr. Presidente e demais membros, inicialmente, a expressão do meu contentamento por aqui
estar e poder oferecer colaboração nesse tema
do Poder Legislativo
O tema realmente permite várias colocações,
e é complexo, porque de natureza política. E sendo assim, deve permitir uma dinâmica na sua
aplicação, coerentemente com a natureza de seu
destinatário o fato político.
Analisaremos esse tema sob os aspectos Constitucionais, regimental e conjuntural. Quanto ao
enfoque constitucional propriamente dito, diríamos que basicamente o atual texto da Constituição oferece condições suficientes para que o
Congresso Nacional desenvolva o seu trabalho
como poder legiferante, ao passo que, como poder fiscalizador os dispositivos constitucionais são
precários. Referentemente às condições básicas,
há o entendimento de que o texto atual, além
de precário, é confuso, conflitante e paradoxal.
Encontramos dispositivos que, a título de complementação de outro, sem constituir regra especial,
afrontam a regra ~eral, sem contudo tê-Ia como
disposição em contrário. Por exemplo, só para
ilustrar: o art. 57 diz que é exclusividade da Presidência a iniciativa de leis sobre matérias financeiras, que aumentem despesas; vamos encontrar
no art. 56 essa ínlcratíva pelos tribunais; vamos
encontrar no art. 115 cornptêncía dos tribunais
de propor projetos de lei ao Legislativo, criando
despesas. O próprio texto constitucional, na prática, gerou conflito entre poderes que ele mesmo
em outro díspositívo, diz que são harmônicos e
independentes entre si. Esse é um dos exemplos
o. Quanto ao processo legislativo em si, notamos
uma coerência de estrutura constitucional através
dos tempos-As diferenças que porventura ocorreram são casuísticas e próprias do momento político. Vamos limitar-nos a analisar os institutos
atuais e constantes dessas diferenças, tidos como

objeto de perda de prerrogativa do poder. Dentre
os pontos invocados, refiro-me à iniciativa de leis
sobre matérias financeiras. Essa iniciativa não é
inovação relmente nossa; inspirou-se talvez no
exemplo francês, o mais próximo do nosso, embora Portugal e Espanha também utilizem com
aquela variação de que a lei sobre matéria financeira pode ser iniciativa do Parlamento, se o Governo previamente aceitar.
De qualquer modo, o que estranhamos nas
propostas de retomada da prerrogativa do poder,
nesta parte de iniciativa de lei sobre matéria financeira, é que, entendo, a simples retomada da prerrogativa para o Legislativo, sem que se mexa no
instituto do veto, se toma inócua. Por quê? Porque
entendemos que o instituto do veto, da forma
como está inserido no texto atual, se assemelha,
para o Legislativo,quse ao veto absoluto, adotado
na Constituição da Albánía, 1925, porque o Congresso aprova uma matéria, o Presidente da República veta essa matéria, e só 2/3 do Congresso
podem derrubar o veto do Presidente da Repúbhca Na prática, é impossível que o Congresso
possa derrubar um veto do Presidente da República. Na melhor das hipóteses, entendo que se
deveria atentar para esse fato e determinar um
quorum compatível com a realidade política, porque o. quadro político não terá 2/3 de uma só
corrente para derrubar um veto presidencial. Houve época em que a ARENA tinha 2/3, mas era
uma situação completamente paradoxal. Há
quem entenda, por exemplo, que a votação da
matéria vetada deveria ser com o mesmo quo,!.Um exigida para sua aprovação. Por consequinte,
quando são apreciadas as razões do veto do Presidente da República, há -quem entenda que se o
projeto foi aprovado por maioria simples, deveria
também o veto ser decidido por maioria simples;
se ele foi aprovado por maioria absoluta, que fosse
decidido por maioria absoluta. Mas, se assim fosse, poderia ficar muito diversificado um mesmo
instituto. Para padronizar essa decisão, que ficasse
na maioria absoluta. Realmente é uma situação
desigual. O Congresso aprova determinada matéria com maioria simples, o Presidente da República a veta, e o próprio Congresso tem de ter
2/3 para poder rever o assunto que ele mesmo
aprovou com maioria simples. Ao se fazer um
estudo desta matéria, devemos ter em mente que,
se ao Parlamentar cabe a iniciativa de leis sobre
matérias financeiras, o instituto do veto deverá
ser compatibilizado, porque senão dá de um lado
e se toma do outro. Ao rigor, esta parte deverá
ser bem analisada.
Outro ponto com relação ao veto. A Constituição de 1946 foi emendada por iniciativa do
Senador Josaphat Marinho, no sentido de disciplinar o veto parcial, que não poderia ir ao veto
de palavras, porque, se o Presidente da República
retira uma expressão negativa do texto, ela passa
a ser positiva. Então, na Emenda n° 1, a Junta
Militar retirou essa vedação que a Constituição
de 46 continha, em virtude da emenda do Senador Josaphat Mé;lrinho, isto é, que o veto tinha
de abranger todo o texto, os parágrafos, enfim,
não se pode cingir a palavras. Essa é uma questão
importante e deve merecer atenção.
Com referência ao decreto-lei, não nos cabe,
no caso, analisar sua validade ou não. É aceito
em alguns paises e adotado no Sistema Parlamentar Contemporâneo. Então, quanto à sua vali-
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dade, não vou discutir; apenas me permitiria falar
sobre uma antiga tese nossa, de que o decreto-Iei
pudesse ser emendado. Ao ser enviado ao Congresso, que o Congresso pudesse emendá-lo, e,
essa emenda poderia ter o curso normal de um
projeto de lei, ir à sanção presidencial, de igual
forma Quanto à forma de expressar-se, se seria
através de resolução ou do próprio decreto legislativo, é uma questão a ser estudada, mas que o
decreto-lei a ser adotado pudesse ser, talvez,
emendado. Como ele está, toma-se difícil, porque
o Congresso, para rever uma matéria constante
do decreto-lei, tem de partir para um projeto de
lei ordinária, e as coisas realmente não parecem
tender parar ai. Outra sugestão talvez a ser adotada no caso da emenda de decretos-leis, se fosse
o caso, seria a forma usada na Constituição da
Espanha para leis sobre matérias financeirais:
uma consulta prévia, formal, ao Executivo. Não
tenho uma idéia concreta sobre o assunto; apenas
falo por alto. Como está, é incrível.
O decurso de prazo é outra questão muito debatida. Na prática, observamos que se trata de
opção, realmente: há quem entenda que o decurso de prazo passa a ser válido se for negativo,
isto é, se o Congresso tem de reunir-se para aprovar o decurso, seria negativo. Mas me permitiria
também dizer que ele se tomaria menos legítimo
politicamente. A participação política deveria ser
provocada justamente no sentido de que o Parlamento precisasse reunir-se para decidir sobre a
questão. Dizendo "sem prazo", refiro-me ao decurso de prazo a ser adotado. Essa tese deveria
serõ contrário: o decurso rejeita em vez de aprovar; por outro lado, tomar-se-ia muito cômodo
o Parlamento não se reunir para manter a rejeição,
mas êuma questão de opção, porque, do jeito
que está, também é cômodo para aprovar. É bem
verdade, como diz o jargão popular, que "quem
cala consente", mas, sobre esta matéria, honestamente, a ter de responder qual minha idéia a
respeito, eu diria que não há lugar para o decurso
de prazo. Deveria ser extinto esse instituto. Com
relação à perda de prerrogativas, que vimos c0l1!0
crítica o problema de o Congresso poder ou não
criar cargos e empregos através de projetos de
resolução, isso fez parte também das propostas
de retomada de suas prerrogativas. Quanto a isso,
não sei o que diria hoje o Presidente Bocayuva
- um dos mais brilhantes líderes do PÇlT, na
época de 73n4 - em termos de apoio administrativo, se existe ou não grande diferença, mas
há um aspecto dessa questão que trato sob o
prisma conjuntural e não constitucional. Depende
muito da forma como se dirige a Casa, porque,
se fizermos um levantamento, vamos ver que a
alteração de estrutura administrativa foi muito
maior dentro da atual situação, isto é, por meio
de projetos de lei, do que por meio de projetos
de resolução. Em termos de processo legislativo,
o problema é mais regimental e conjuntural e
menos de ordem constitucional. Vamos notar que
o capítulo da Constrtuíção dedicado ao processo
legislativo não pode ser muito amplo, para não
se chegar a uma adjetivação; que seria mais próprio do Regimento. A Constituição da Alemanha,
praticamente oficializa o Regimento, pura e simplesmente, ela não desenvolve muito em termos
do processo em si, ou seja, o processo deveria
ser mais regimental, se a Constituição se cingisse,
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efetivamente, aos problemas básicos. A proposta,
inclusive, do trabalho do Prof. Afonso Arinos não
se estende muito nesta questão coerentemente
com os outros textos da Constituição.
Outro problema que merece também atenção,
no meu entender, é o da lei delegada. Da forma
como está inserida na Constituição, há um equívoco muito grande. A delegação legislativa é tratada como lei delegada, e esta é sempre decorrente
de uma delegação, mas nem toda delegação é
lei delegada. A Constituição diz que a lei delegada
pode ser elaborada pelo Poder Executivo e pelas
Comissões. A Comissão não elabora lei delegada;
ela pode receber a delegação legislativa interna,
mas a Câmara, por exemplo, pode dar delegação
para uma Comissão Especial e o Senado não
dar - aquela não é uma matéria de lei delegada,
embora tenha sido decidida por delegação interna. Então, essa parte precisa ser revista porque

é ...
SRA. SARAABRAÃO... -

uma impropriedade.

O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- ... uma Impropriedade, e não deve continuar,
mesmo porque a lei delegada, como se sabe,
é mais própria do Parlamentarismo, e está muito
misturado esse conceito de delegação com lei
delegada. Por outro lado, temos visto várias propostas de delegação legislativa, e a jurisprudência
no Congresso, através de voto do Senador Wilson
Gonçalves, também partia para o princípio de que
a delegação externa para o Presidente séJ deveria
acontecer se fosse solicitada, para não se tomar
inócua - delega-se competência a uma pessoa
que não pediu. Então, o Congresso se reúne e
dá a delegação ao Presidente, para S. Ex" usar
se quiser. Realmente se trata de uma anomalia
do texto constitucional.
Enfim, essas são as observações Inícíars. Entendo que não devo estender-me muito, porque, como disse, se examinarmos o processo legislativo
na Constituição, ele está muito restrito; a discussão maior seria em termos regimentais. Não é
o caso, no momento.
Quanto ao problema de poder fiscalizador, foge
ao tema, não é oportuno Permito-me, de qualquer forma, amda na análise de processo legislativo, chamar a atenção para o problema da CPI
- Comissão Parlamentar de Inquérito - que não
está bem definido na Constituição A Comissão
Parlamentar de Inquérito não tem conseqüência.
O Congresso funciona desgastado, com muita
estrutura envolvida, e depois o resultado das CPls
não é aplicado; não há dispositivos constitucionais, inclusive, que exijam, que obriguem a continuidade ou a aplicação do resultado. Fica inteiramente a critério de quem queira ou não aplicar.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que são
estas as observações que teria de fazer, em termos
explanativos, e que pude verificar nesses anos
de trabalho no Congresso Nacional. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa e a Comissão agradecem ao Subchefe de
Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil,permanente Assessor da Câmara dos Deputados. Temos o prazer de dar a palavra ao Dr. Paulo Affonso
Martins de Oliveira, Secretário-Geral da Mesa da
Câmara dos Deputados e nosso prezado amigo.
O SR PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, agradeço o convite que
recebi para fazer uma exposição perante a Comis-
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nas, foi aos poucos enfrentando essa crise, porque
são do Poder Legislativo, 'ao qual estou ligado
ela tinha de ter uma solução. Preocupa-me agora
desde a minha mocidade, já que para aqui ingresque o Congresso Nacional, na feitura de uma
sei aos dezoito anos de idade e nunca mais daqui
nova Constituição, queira estabelecer princípio sesaí. Devo minha atividade profissional ao Poder
melhante ao que ocorreu em 1946: outorgar-se
Legislativo e, através dele, tive oportunidade de
poderes praticamente ilimitados, em detrimento
lidar com grandes homens públicos que transfordaquelas competências que devem caber ao Exemaram o fades político, social e econômico deste
cutivo. Não defendo a tese de que ao Executivo
País. Quero, ao mesmo tempo, pedir desculpas
tudo e ao Congresso nada, mas temos de enconpelo meu atraso e.vpartícularmente, por não ter
trar, os Constituintes e V. Ex", em particular, um
ouvido a exposição de minha colega Sara Abraão.
meio-termo que permita ao Congresso readquirir
Sei que foi brilhante, porque tudo o que é feito
seu prestígio perae1e a Nação, através de uma
ou dito pela Sara realmente merece os maiores
legislação rápida e dentro da realidade do moelogios. Também me desculpo com meu colega
mento, e que o Executivo, por outro lado, também
do Senado por chegar atrasado. Mas conheço
suas qualidades intelectuais e seu conhecimento
possa agir quando se tomar necessário. Hoje, sabemos que esse processo se faz através do decredo Poder Legislativo. Tive o prazer de ouvir a exposição de Henrique Hargreaves, meu colega mais - to-lei. Pessoalmente, tenho muitas restrições ao
decreto-lei. Ainda há pouco falava com o Depurecente.
Sr. Presidente, trago uma experiência de natutado Farabulini Junior sobre esse assunto. Um
dos argumentos básicos do decreto-lei é que ele
reza pessoal, que começou no ano de 1946. Ao
se restabelecer o regime democrático, com a reapermite, principalmente na área econômicobertura do Congresso Nacional, ocorreu um fato
financeira, que o Executivo pratique determinados
que, de certa forma, se repete neste momento.
atos, não admitindo que grupos interessados posO País saía de uma ditadura de sete anos, em
sam usar ou armar esquemas para se protegerem.
que o Presidente da República, em 1937, outorAcho que, ao contrário, é uma vantagem. Entendo
gou uma Constituição ao País e, através de atos
que matéria de natureza econômica e matéria
pessoais e de decretos-leis, legislava sobre todo
de natureza financeira devem ser discutidas abero povo brasileiro. Tivemos épocas semelhantes
tamente perante a Nação. Não é possível que
nesses vinte anos que antecederam este momeno povo brasileiro, a Nação, o mundo - porque
to. Tivemos uma emenda constitucional imposta
aí se legisla até para o mundo - possam ser
ao País, a Emenda Constitucional rr 1, que dava
surpreendidos por um ato praticado pelo Presiao Presidente da República poderes extraordinádente da República, que tem como elementos
rios para legislar e deixava o Congresso Nacional
de assessoramento, normalmente, técnicos de
subsituado em termos de dar contribuição efetiva
grande capacidade, honrados, mas com filosofias
ao desenvolvimento do País. O que aconteceu
próprias, com formas de direção, insensíveis ao
em 1946? Os homens públicos daquela época,
problema político que se atravessa no momento.
em sua grande maioria vindos de situação anterior
Na atual Constituição se permite uma fuga muito
a 1937, preocuparam-se em outorgar ao Congrande, porque há um dispositivo em que o Presigresso Nacional poderes tais que ficou ele numa
dente da República pode baixar decretos-leis em
posição de superpoder em relação ao Executivo.
matéria de segurança nacional. Por outro lado,
Atribuíram-se prerrogativas ao Congresso em tohá um dispositivo segundo o qual todo cidadão
dos os campos, e aquelas atribuídas ao Executivo
brasileiro é responsável pela segurança. Então,
não foram plenas, nem exclusivas, nem privativas,
temos visto o decreto-lei tratando das coisas mais
como a Constituição hoje em dia estabelece, mas
diversas, sob o fundamento de que envolve a sesempre concorrentes. Contudo, infelizmente, o
gurança nacional, quando sabemos que o fato
Congresso não se preparou em termos internos,
não é verdadeiro. Cntica-se o Congresso que ratiem termos regímentars, para enfrentar a crise que
fica esses decretos-leis, O que temos visto, de
se foi avolumando, em razão de seu processo
algum tempo para cá, é que os decretos-leis, em
conservador e lento, de suas infra-estruturas desrazão do decurso de prazo, são considerados
preparadas, sem modernização, e de seu funcioaprovados pelo silêncío. Então a Maioria, ao invés
nalismo sem capacidade de profissionalização.
de colocar no plenário um número necessário
Entendo que os funcionários do Poder Legislativo
de parlamentares para rejeitar aquelas medidas
devem ser profissionais do Poder, devem prepapropostas pelo Governo, se ausenta, silencia, cala,
rar-se para lidar com os homens públicos que
para que essa matéria seja considerada aprovada.
integram a Câmara, já que considero que o DepuEntendo que um país sêno, civilizado, com uma
tado ou Senador não são membros da instituição.
população de cento e trinta milhões, não pode
Eles integram o Congresso; sem eles o Congresso
aceitar um processo dessa ordem A Comissão
não existe. Então, é um corpo único, quer o Conque vai elaborar o projeto básico e deflagrar todo
gresso como instituição, quer aqueles que aqui
esse sistema, daqui para a frente, tem de pensar
trabalham como mandatários do povo. Logo,
e repensar muito sobre esse problema. Uma das
seus servidores devem ter uma formação profisformas de se sair do decreto-lei - porque, por
sional, adquirida internamente, para que o Convezes, a medida é cogencial e rápida - seria
gresso possa agilizar-se e enfrentar as crises e
a de o Congresso formar uma Comissão, que
as solicitações de natureza de momento.
teria a delegação do Plenário, para apreciar o assunto. A amplitude do decreto-lei, como ocorre
O Congresso Nacional, não se tendo moderno momento, não é mais admissível. Essa Comisnizado, sendo lento, profundamente conservador
são pode ser composta por membros das duas
e sem uma visão mais ampla dos problemas naCasas e reunir-se durante o recesso parlamentar,
cionais, sofreu, no correr de 1946, grande desgaste de natureza popular. E o Executivo, por durante o funcionamento das Casas, e que se
estabeleça prazo, de maneira que, se ela não delimeio de uma legislação sohcitada ao Congresso,
berar sobre um assunto em determinado período,
ou de atos internos baixados por decretos, porta-
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a matéria irá ao conhecimento do Plenário, mas
temos de encontrar um mecanismo para isso.

pia iniciativa, inclusive sobre matéria econômicofinanceira. Entendo - não sei se isso pode ser
íntroduzrdo na Constituição ou ficar no Regimento
Outro fato que leva a um desgaste do Con_ que deve existir uma Comissão na Câmara,
gresso é o chamado processo legislativo dentro
ou da Mesa com as Lideranças, para fazer uma
da Constituição. A Constituição de 1946 falava triagem das proposições apresentadas. O Deputado deve ter a iniciativaampla, mas a tramitação
das leis,num capítulo que os senhores conhecem
bem, um capítulo até pequeno. Hoje, dentro da
de um projeto só deve ocorrer depois de determiConstituição, estabeleceu-se um título chamado
nado exame. No término da legislatura passada,
de Processo Legislativo, e, em verdade, muitas
existiam na Câmara, tramitando, dez mil projetos.
Não há capacidade, não há forma de todos serem
dessas medidas são de natureza regimental. E,
mais do que isso, estabelecerem-se medidas, Há
analisados. E encontramos projetos que, me perum capítulo no art. 3D, parágrafo único, que fixa doem, levem à hilaridade pública. Isso causa desgaste à instituição. Que um parlamentar tenha
normas d~ natureza exp~es~ament~ re~i~ental,
a iniciativa, mas, antes da publicação, que vá ao
como o nu~ero de .ComIsso~s de ínqueríto, ~orórgão necessário para sua tnagem. Se essa Comas de pedido de mformaç~o, c.om? tambe~
o art. 45 estabelece q~e ~ Lei Ordinária dete~l- - missão entender que ele deva prosseguir, ele entra
no seu ritmo normal; senão, vai ao arquivo. Em
nará formas de fisc~lZaçao, ~o Poder Executiv?
Entendo que ;ssas sao matena: de .natureza reqr- termos regimentais, um clfspositIvo dessa natumental.5? capítulo do Pode.rLegislativo~ev: trat~r
reza dificilmente seria aprovado. Se for possível
introduzir algo semelhante no texto contitucional,
da ~atena em termo: estritamente mstituclO~~S:
seria o ideal, porque realmente a minha expefuncionamento .da Camara, a _forma d~ eleíção,
nência nos meus anos de vivência na Câmara
mandato, etc. FIZ umas anotações que dizem respt:;ito à .modem~ação e número de Comissões.
não tê:n sido favorável a isso. É claro que tenh~
Ha um Item aq;.ll sobre o ~o~m. Entendo que
visto grandes projetos que, infelizmente ficam peIas gavetas, o que é outro fator grave. Dá-se aos
o Congresso.nao deve m~ls ?:hberar com o ~o·
rum estabecído na ~on.:'titulçao, p~rque, particuprojetos do Executivotratamento prioritário,especíal, de aprovação por decurso de prazo, e o prolarmente, uma Comíssão deve dehbe~a~ c~m o
quorum dos me~~ros presentes. A eXlgenc!a ~e
jeto do Deputado não tem nenhuma precedência,
quo~m de maioria absoluta nu~~ Coml~sao
nenhuma preferência. Pelo contráno, vai passando de Comissão em Comissão, chega ao Plenário,
perrmte manobras de natu!eza pohti~a, eXJ?o: o
sofre emendas, retoma e há matéria realmente
parlamentar, que as vezes nao pode Ira Comissão,
que tem matéria relevante para ser votada, e ele - -de-alta relevância de decisão imediata. Não é
está com outro compromisso, e a imprensa crítí- possível mais Issoacontecer,
ca. A Comissão deve deliberar com o quorum
de Deputados presentes E, se o Deputado tiver
Não gostaria de me prolongar muito, porque
o que eu poderia dizer já foi dito. Entendo que
interesse, as pautas devem ser divulgadas com
antecedência, todos devem saber o que está sena Constituição deve traçar normas conceituais.
do deliberado, e o quorum deve ser o de maioria
Esta parte de natureza processual, processo legissimples. A Constituição criou a chamada Lei
lativo, de natureza regimental, de matéria, como
existe, disciplinando requerimento de informação
Complementar e não conceitua bem o que seja
Lei Complementar; uns entendem que são aque-só cabe requerimento de informação em matéria de fiscalização - entendo que tudo isso deve
les dispositivos que vêm regulamentar a Constificar para o Regimento. A Constituição não deve
tuição. Mas temos visto matéria que tramita como
descer a esse detalhe.
Lei Complementar e que a Comissão de Justiça
não entende como tal. Nossa série de denomiA que estamos assistindo? O Regimento, hoje,
nações, como no capítulo do Processo Legislaem muitos dos seus dispositivos, constitui verdativo, se estabelece a hierarquia das leis. Se, de
deira lei complementar à Constituição; ele vem
repente, surgir um novo tipo de diploma legal,
disciplinando a Constituição. O fator, a meu ver,
não estando nesse capítulo, não pode ser consique deve estar consignado na Constituição é o
derado.
do chamado decoro parlamentar. A Câmara deve
Outro fato que considero importante, fator de
ter dispositivos internos para que, no caso de Degrande desgaste para a Câmara, é o funcionaputado que ofender o decoro, possa agir imediatamento do Plenário. O Plenário da Câmara funciomente na aplicação ou não de qualquer sanção.
na cinco horas e meia por dia Aqui os projetos
Como também se um Parlamentar for acusado
são votados, discutidos, ora emendados, ora não,
injustamente pela imprensa, ou por que meio for,
sem que, realmente, a grande maioria dos parlaa Mesa da Câmara deve ter os instrumentos nementares e do povo brasileiro saiba o que está
cessários para processar esse órgão. Não é justo
acontecendo. A maioria da tramitação dos projetos na Câmara pode ser decidida por delegação
que o Parlamentar acusado e difamado pelos
meios de imprensa tenha ele mesmo de contratar
interna. A Constituição já prevê a delegação interum advogado para defendê-lo A meu ver, a instina, de forma mal redigida e não bastante clara.
Por sua vez, o regimento da Câmara, que também
tuição deve preservar-se processando os responprevê o assunto, não especifica bem, porque há
sáveis, como o inverso também deve ser verdauma Comissão para cada projeto, e cria uma séne
deiro. A Câmara ou o Senado devem ter uma
de restrições. Os projetos que tramitam na CâmaComissão própria - e acredito que ISSO possa
ra, em grande parte, podem ser decididos, dISCUser estabelecido na Constituição - para o exame
tidos, emendados conclusivamente por meio de
do decoro. O Deputado não pode ficar exposto
uma Comissão. O Plenário deve ser objeto de
às críticas, denúncias, leviandades e injúrias. A
um outro tipo de votação, um outro tipode debate.
Câmara deve defendê-Io, e, na medida em que
Outro fator importante é a íníciatíva das leis. ele ofender o decoro, deve aplicar interna corpoO projeto provavelmente vai estabelecer uma arnris, as sanções que julgar necessárias.
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A Constituição alemã, a chamada Lei Fundamental, criou na Constituição uma Comissão de
Petição. A Comissáo de Petição recebe denúncias
de qualquer elemento do povo sobre a administração pública. Este dispositivo está na Constituição porque esta Comissão tem poderes junto
aos órgãos do Executivo, da administração, para
agir e exigir que eles pratiquem determinados
atos, mclusive oficiando aos Ministros sobre a
substituição desses servidores. Entendo que na
Constituíção deve constar um dispositivo desses.
Não adianta a Câmara ter um órgão para receber
reclamações do povo - trata-se de prerrogativa
do Congresso, não do Executivo - sé não tem
instrumentos para agir. Ela não tem ação, e seu
tipo de ação deve ser consignado na Constituição.
Acho fundamental que o Congresso possa agir,
como também, em termos das Comissões Parlamentares de inquérito, que a Câmara possa fazer
a representação diretamente ao juiz, neste caso,
possa funcionar como MinistérioPúblico. Assistimos às Comissões de inquérito transferindo essa
responsabilidade a alguém, isto é, encaminhado
o assunto ao Procurador-Geral da República que,
por sua vez,encaminha a um Subprocurador, este
Suprocurador a um Delegado de Polícia,para que
se instaure o inquérito e isso se perde no tempo.
E aí vêm as acusações de que as Comissões
de inquérito não têm expressão alguma, não têm
peso, são mais políticas. Entendo que, na medida
em que a Comissão de inquérito, depois de aprovado pelo Plenário o seu relatório, chegar à conclusão de que alguém é responsável por algum
ato possa fazer a representação diretamente ao
JUIZ, e não passar pelo Ministério Público. Ela faz
a denúncia, e cabe ao juiz prosseguir, porque há
pelo menos um fato concreto e real para prestigiar
a decisão do Congresso; no momento, o que assistimos é a isso, em termos de denúncia como
tem acontecido por esses anos afora com as CPls
Outro fator é o da fiscalização Recentemente
aprovou-se uma lei regulamentando o art. 45 da
Constituição, depois de longos anos. Essa fiscalização, como está na lei - e reformou-se o Regimento nesse sentido - é fraca, sem grande expressão política e, particularmente, sem grande
ação processual. A Comissão de Fiscalização deve ter a capacidade de acompanhar, por exemplo,
a elaboração do orçamento, a sua execução, deve
ter capacidade de examinar contratos firmados
pelo Poder Executivo e sobre eles opinar, fazer
mvestigações in loco e, ainda, emitir parecer no
sentido de que se apure ou se eviteum fato maior.
Ainda ontem chegou a prestação de contas do
Presidente da República. Ela vai para o Tribunal
de Contas, que faz uma análise de natureza contábil, e retoma à Câmara, que emite parecer, mas
realmente não se sabe o que se passou. E mais
do que isso, a Comissão, além de problemas estritamente orçamentários, deve examinar a administração pública como um todo A fiscalização é
fundamental no Congresso. Não é a denúncia.
Se um Deputado faz a denúncia no plenário, a
Comissão deve imediatamente venficar o que se
passa Acontece que isso morre no vazio. Vêm
as acusações de que há escândalos, corrupções,
e o Congresso se queda silenciosa. Entendo, se
for possível, colocar-se em termos estritamente
conceituais - repito o que eu dizia- na Constituição e dar a competência, ou colocar um dispositivona Constituição no sentido de o estabelecido
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no Regimento da Câmara tenha força de lei,força
constitucional, porque toda a administração pública e todo cidadão brasileiro considera o Regimento não como uma norma interna, que morre
aqui, que só tem aplicação interna, mas também
como uma norma que prevalece, em determinados momentos, para todo o País. Seria até mais
conceitual atribuir-se, em termos constitucionais,
força tal ao Regimento da Câmara ou do Senado
que prevaleça em face de qualquer outro dispositivo.
Essas são as referências que eu tinha a fazer
no momento. Já vai tarde o tempo, não quero
mais cansar os Senhores, mas gostaria de terminar citando trecho de um Constituinte de 1891,
Almeida Nogueira, em que ele dizia:
"Compreendo que a melhor Constituição
nem sempre é aquela que consigna os mais
adiantados princípios do Direito Público Universal, mas aquela que alcança o predicado
de ser a mais adaptada às peculíaríedades
do País para o qual legisla."
Agradeço muito a atenção dos senhores e formulo votos, em meu nome pessoal, como brasileiro, para que tenham o mais amplo :,ucesso
no capítulo que vão redigir. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece, em nome da Subcomissão, a presença e o depoimento brilhante de Paulo Affonso
Martins de Oliveira, um dos mais competentes
servidores desta Casa. Voupassar a palavra, como
de costume, ao nosso Relator e, em seguida, aos
membros da Comíssáo, que terão quatro minutos, prorrogáveis por mais um, para o debate com
os expositores de hoje.
Com a palavra o Relator, Constituinte José Jorge.
O SR. REI.ATOR (José Jorge) - Sr. Presidente,
Srs. Relatores, Sr" e Srs. funcionários do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados que aqui
nos brindaram com essas excelentes palestras,
estamos convencidos, mais uma vez,de que acertamos quando os convidamos a estarem aqui conosco, trazendo suas contribuições.
Realmente, a experiência do dia-a-dia, a vivência de longos anos nas Casas do Congresso fazem
de vocês pessoas importantes, na hora em que
procuramos alterar a Constituição no Capítulo Poder Legislativo. No entanto, de todos os depoimentos, verificamos um fato bastante preocupante. A legislação ora existente, de certa forma, vem
sendo cumprida, porque, no momento em que
se tem grande quantidade de decretos-leis, mais
de cento e tnnta, como foi dito, aguardando serem
lidos ou votados, verifica-se que essas atribuições,
mesmo mínimas, que tem o Poder Legislativo,
ele não as vem exercendo.
Por outro lado, estamos num momento em
que procuramos expandir as atribuições que o
Poder Legislativopassará a exercer. Então, a preocupação que o Dr. Paulo Affonso aqui externou
também é uma importante preocupação nossa.
Ao mesmo tempo em que expandirmos essas
atribuições do Poder Legislativo,teremos de cuidar para que elas sejam efetivamente cumpridas
e possam realmente contribuir para um melhor
encaminhamento das questões nacionais, ao invés de atrapalharem aquilo que se deseja fazer
no País, ou aquilo que um governo pretende efetivamente executar.

Acredito - e estou cada dia mais convencido
- que a única maneira de o Congresso funcionar
com a agilidade que os tempos modernos exigem
é através da descentralização, quer dizer, pelo papeI das comissões, principalmente o das comissões técnicas permanentes, que devem ser aumentadas, a fim de que possam exercer grande
parcela da responsabilidade hoje concentrada no
plenário ou na totalidade dos deputados ou senadores e que, às vezes, na realidade, não a exercem.
Temos trabalhado no sentido de procurar uma
fórmula que na Constituição já aumente os poderes das comissões técnicas, de tal forma que elas
possam desempenhar um trabalho fundamental.
Existem outros problemas também muito importantes, como o do decreto-lei, aqui muito citado, para o qual temos de encontrar uma solução.
Existe, também, o problema das leis delegadas,
que devem ser examinadas e com relação a elas
aqui foram apresentadas diversas sugestões. Mas
. a questão que me pareceu mais importante foi
exatamente a que concerne ao emperramento
e à falta de entrosamento entre a forma como
o Poder Legislativo trabalha e as atribuições que
tem. Na realidade, não está cumprindo suas atribuições, não está aprovando as leis, os decretos-leis, as emendas constitucionais, nem as está
rejeitando. Este é um problema muito importante,
e nós aqui temos deixado a maior parte do tempo
para que os expositores e os colegas Deputados
falem. Ao invés de interpelar, vou preferir agradecer e deixar que cada um dos Deputados e
Senadores Constituintes inscritos possa fazer suas
perguntas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos então iniciar com o primeiro inscrito, o nosso
companheiro Constituinte e ilustre Deputado por
São Paulo, Farabulini Júnior.
O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, ilustre Sr. Relator, desejo cumprimentar V. Ex" pelo fato de terem convidado
para esta Subcomissão do Poder Legislativo a
SI'" Sara Abraão, o Sr. Nerione Nunes Carvalho,
o Sr. Paulo Affonso Martins de Oliveira e o ilustre
Subchefe para Assuntos Parlamentares, Henrique
Eduardo Hargreaves, que aqui se encontram e
trouxeram, indubitavelmente, matéria nova que
também poderá ser objeto de estudos pelos Constituintes e pelo ilustre Relator.
Pediria aos quatro convidados a fineza de falarem sobre um dos assuntos mais importantes,
até detalhado, se possível. Se fossem Constítumtes, que sugestões dariam para os decretos-leis?
O que, objetivamente, se deve fazer? Aproveito
estes meus poucos mmutos para dizer que o decreto-lei precisa desaparecer do contexto constitucional. Disse bem a DI'" Sara e também o Dr.
Paulo Affonso, como disseram bem os demais,
que os decretos-leis não podem vicejar. O Poder
Legislativo foi desmoralizado, não só por causa
do noticiário da imprensa, mas pelo fato divulgado. Na verdade, há decretos-leis em grande
quantidade para que os deputados os apreciem
e confesso que nós, deputados da legislatura passada e da de agora, tenho certeza - um de nós
que atire a primeira pedra -, não temos conhecimento desses decretos-leis. E alguma comissão
especial tem? Também não. Na verdade, não.
Até se diz que o Poder Executivo, pela sua exacerbação como poder, é o poder por excelência;
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que o Poder Legislativonão é poder. Ao contrário,
quero dizer-lhes que entendo que o Poder Legislativo é o poder por excelência. E aí está a nossa
função agora. Não é à-toa que se convocou a
Constituinte; não houve ruptura no País. O Dr.
Paulo Affonso lembrou a Constituinte de 1946;
ela veio da pós-guerra, da deposição de um Presidente da República. Aqui não, houve uma acomodação aos fatos históricos que se sucederam, e
realmente houve uma abertura. Agora, a grande
responsabilidade nossa é oferecer à Nação uma
Constituinte à altura da nossa dignidade como
Poder Legislativo.
Então, desejo dizer que o que está vigindo no
País, no momento, não é o presidencialismo que
queremos. Há, aqui, um Estado ditatorial que, na
verdade, subsiste em função de tudo aquilo que
se contém na Constituição, e é esse entulho autoritário que temos de eliminar. E nesse entulho
está o decreto-lei.
Então, jovens assessores, apresenta de vocês
aqui é da mais alta importância. Cada um de
vocês agora é um Constituinte. Por favor, cada
um diga: "Se eu fosse Constituinte, apresentaria
a seguinte proposta constitucional, no que tange
ao decreto-lei."
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos ouvir a DI'" Sara Abraão, pela ordem.
A SRA SARA ABRAÃo - Sr. Presidente, se
eu fosse Constituinte simplesmente acabaria com
o decreto-lei. Não aceito a justificação, como o
Dr. Paulo Affonso bem disse, de se ter de se fazer
as coisas secretamente, ou de se tomar uma medida legislativa que vai influir mclusive em todo
o processo econômico-financeiro do País. O decreto-lei, mesmo considerando-se a urgência, não
deve prevalecer. Esta é exatamente a opinião que
eu daria como constituinte. Sei que não vai prevalecer, porque já tenho visto tendências várias, inclusive, de elementos contrários ao decreto-lei,
mas que vêem a necessidade de uma legislação
parecida. Daí eu ter sugerido ao Relator aquela
fórmula de o Congresso Nacional delegar poderes
ao Presidente da República no sentido de uma
legislação de urgência.
Esta é a minha opinião.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos ouvir agora o Dr. Nerione Nunes Carvalho.
O SR. NERlONE NUNES CARVALHO - Sr.
Presidente, eu, como Constítuínte.nao seria tão
drástico quanto a minha querida Sara, porque,
vejam os Senhores, se bem lembrarmos, no Governo passado criticava-se demais no Congresso
o decreto-lei, e foi dito, após, que neste Govemo
não se baixaria nenhum decreto-lei. Sim, mas vamos ver a situação: em que fica o Governo em
determinado momento ao mandar uma lei para
o Congresso, por exemplo, no caso do Cruzado
I: ela não tramitaria de maneira alguma em segredo. Muitas pessoas já se pronunciaram contra
o decreto-lei, mas agora o estão usando como
fórmula de governar. Então, temos de descobrir
algo de novo.
É a minha intervenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Dr. Henrique Hargreaves.
O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- Na realidade, é dificil ircontra a tese da Dr?Sara,

28

Quinta·feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento)

porque o mais válido seria a extinção do decreto-Iei, procurando-se outra forma de cobrir essa
falta. Não sei se o Presidente da República, numa
questão de urgência, poderia solicitar ao Congresso a delegação e esta lhe fosse dada, e a
forma de delegação legislativa, aí sim, por uma
lei delegada, seria bem mais ágil para o fim a
que se destina. No entanto, ainda que houvesse
rigor, ainda que ficasse a possibilidade de matérias de muita emergência, poder-se-ia, talvez,abrir
uma exceção para esses casos. A verdade é que,
quanto ao decreto-lei, como Constituinte, eu o
julgaria de duas formas: primeiro, procuraria, como disse a Dr' Sara, mediante de uma evidência
da aceitação, uma outra alternativa, qual seja a
de disciplinar efetivamente a sua edição, porque
como está, conforme bem explanou o Dr. Paulo
Affonso, é muito amplo, tudo é segurança nacional, tudo é administrativo, tudo é financeiro. Então
seria preciso realmente disciplinar bem esta questão e dar uma participação ao Congresso no decreto-lei.
Mas, em princípio, fico com a tese da Dr' Sara,
a da extinção pura e simples.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Dr, Paulo Affonso.
O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Apesar da honra que o Deputado FarabuliniJúnior nos outorgou, de perfunctoriamente
funcionarmos aqui como Constituintes, prefiro faJar como cidadão do povo.
Sou contra o decreto-lei Mas, ao mesmo tempo, estou com o Dr. Hargreaves: o Congresso
tem de ter instrumentos tais, inclusive nos períodos de recesso, que possam fazer face às emergências que surgirem O decreto-lei, em verdade,
é produto de uma exceção.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) -

V.

Ex' está satisfeito, Deputado Farabulini Júnior?

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Plenamente.
O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha)- Tem
a palavra o Constituinte MiroTeixeira.
O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, vou começar pelo último tema em
debate, o decreto-lei. Tenho a impressão de que
há momentos na vida nacional em que se faz
necessária uma intervenção imediata em determinados assuntos, para impedir que o País sofra
graves prejuízos. Sou contra o decreto-lei, como
sou contra tomar injeção. Mas há momentos em
que se tem de tomar uma injeção, e ninguém
gosta disso. Nenhum democrata pode gostar de
uma medida que não tenha uma discussão prévia.
O que percebo de aversão ao decreto-lei é algo
quase que psicossocial, algo que normalmente
- não vocês, claro, que são treinadíssimos e
grandes conhecedores da matéria - as pessoas
não muito relacionadas com a discussão não sabem sequer como funciona, mas são contra. Então, é um fato realmente psicossocial que se produziu até por força dos nossos discursos contra
o decreto-lei.
Agora, será que o discurso era contra o instrumento ou contra a maneira como o instrumento
era utilizado? Esta é uma questão. Penso que o
espectro da utilização do decreto-lei tem de ser

reduzido. Não se pode imaginar que, por um ato
de vontade do Presidente da República, se busque
um subterfúgio qualquer para justificar a utlização
do decreto-lei, mas também não se pode admitir
que o Brasilfique à mercê da especulação interna
e externa no caso de uma reforma monetária,
por exemplo, que tem de viger imediatamente
após o seu anúncio. E a reforma monetária é
o único caso até que vejo como fundamental,
que justifique a utilização do decreto-lei, com ou
sem este nome. Não sofro da síndrome do nome,
porque muitas vezes já se viutrocar-se até o nome
de partido como se troca rótulo de remédio em
prateleira de farmácia, imaginando-se que a opinião pública passaria a consumir aquele partido
melhor do que o anterior. E resultados eleitorais
demonstram que ninguém se deixa levar por esse
tipo de discussão. Então, para mim, pode-se continuar chamando decreto-lei; ele não deixa de ser
democrático, na medida em que sua utilização
é democrática, Iimitadíssima,ultralimitada,ou que
venha outro nome Até os que se manifestam
aqui contra o decreto-lei reconhecerem a necessidade ou de uma delegação, ou de outra espécie
de instrumento legislativo, para que o Presidente
da República pudesse adotar políticas de interesse
do País
Pessoalmente, repito, considero, depois de examinar a questão, que só em relação especificamente à matéria monetária se justificaria o uso
do decreto-lei, como é aplicado em alguns países
do mundo.
As exposições dos convidados de hoje, para
mim, pelo menos, foram as que mais contribuíram para os esclarecimentos de dúvidas. Não
houve citações de notáveis autores estrangeiros,
especulações em torno de teses de grandes cientistas políticos; houve aquilo que objetivamente
buscamos: a opinião de pessoas que, no día-a-dia
da sua atividade, conhecem, por esse exercício
diário,as fragilidades do processo legislativo. Buscamos novas prerrogativas para o Parlamento.
Agora, precisamos também reduzir as fragilidades
do nosso Poder. Temos certeza absoluta de que
não conseguiremos, usando a frase célebre, extrair de um texto constitucional a perfeição que
não temos em nossa própria vida. Mas, de qualquer maneira, os depoimentos de vocês aqui foram os mais importantes para o trabalho da Comissão.

Sobre a questão da fiscalização eu coloco uma
pergunta muito atual. O prazo constitucional para
que o Presidente da República remetesse ao Congresso suas contas expirava na segunda-feira, se
não me engano, e hoje completava os seus sessenta dias, pela Constituição. Ontem o Presidente
da República enviou à Câmara as suas contas.
Estou trabalhando num projeto de resolução, porque estamos vivendo uma situação muito curiosa:
a Câmara dos Deputados, praticamente, não está
funcionando. Funciona ordinariamente às segundas-feiras, em plenário, sem Ordem do Dia, e
as comissões não foram instaladas. Tenho a impressão - e aí recorro aos Senhores - de que
estamos obngados a instalar a Comissão de Fiscalização Financeira, de que essa obrigatoriedade
é incontornável, de que o Presidente da Casa não
pode pura e simplesmente designar uma comissão para apreciar as contas. Esta é a questão
que coloco: pode o Presidente da Casa designar
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uma comissão para substituir a Comissão de Fiscalização Financeira, prevista na Constituição e
na lei? Coloco a questão para os quatro.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Foi
delegado ao Dr, Paulo Affonso o privilégiode ser
o primeiro a responder. Tem a palavra.
O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Pela exposição que fiz, ressaltei muito
esse problema da fiscalização financeira. A verdade é que a prestação de contas chega à Câmara
e não há um prazo para que ela seja apreciada
pela Comissão. Logo, o fato de ela ser instalada
agora ou depois da promulgação da Constituição
por si só não invalida venha ela a ser examinada.
O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA- Desculpe-me, Dr. Paulo Affonso, mas mesmo que
a Constituição seja promulgada em dezembro ou
em janeiro, findo o exercício ainda estaremos no
prazo de apreciação das contas do Presidente da
República?
O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Estaremos. Amda pendem de plenário
as prestações de contas de Presidentes da República anteriores, para serem aprovadas. Não sei
se o Senado também já aprovou a que já remetemos a ele.
Então, não há prazo para esse exame da prestação de contas. O que entendo é que a Comissão
deve ser instalada, porque ela tem a atribuição
específica de examinar a prestação de contas.
Ainda há pouco eu diziaque o exame da prestação
de contas do Presidente da República pela Comissão é perfunctório, já que ela não acompanhou
a elaboração orçamentária, a execução do Orçamento. Mas à Comissão atribuem-se outras matérias de alta relevàncra. E é particularmente em
relação a essas matérias que a Comissão deve
ser instalada.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Concedo a palavra à or Sara Abraão.
A SRA SARA ABRAÃo - A Constituição não
determina a criação de uma comissão para exame
prévio das contas do Presidente da República.
O que ela determina é um prazo para que o Tribunal de Contas se manifeste previamente sobre
as contas do Presidente da República, a fim de
ser mandado esse parecer para o Congresso Nacional. No Senado não temos essa comissão específica que a Câmara tem. A Câmara examina
esse projeto e manda em forma de projeto de
decreto-lei legislativo para o Senado, que o examina.
O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - A
criação dessa comissão é prevista numa Lei de
1984. Não estou lembrado do número.

A SRA.SARA ABRAÃo - Mas temos no Senado apenas a Comissão de Finanças, que examina
toda e qualquer matéria financeira, inclusivea alteração do Orçamento. Não temos aquela Comissão específica da Câmara, e esta, realmente, não
foi mantida. Mas quando o Senado aprovou a
resolução, determinando a não-instalação das comissões, deixou uma válvula de escape, quer dizer, o Senador pode requerer a instalação de qualquer comissão, como agora há pouco foi requerida, sem resolução: apenas um requerimento votado pelo Plenário e foi instalada a Comissão de
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Relações Exteriores, instalação que havia sido
também sustada. No Senado então, não temos
esse problema.
O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Dr. Nerione Nunes Carvalho.
O SR. NERIONENUNES CARVALHO-Acrescentando ao que disse a Dr' Sara Abraão, o Senado tem quatro Comissões em funcionamento: a
do Distrito Federal, a Comissão, agora, de Relações Exteriores, a de Fiscalização e Controle, e
a já aprovada ontem pelo Plenário, Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Dr. Henrique Hargreaves.
O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- Tenho pouca coisa a acrescentar; vou restringir-me à pergunta feita pelo Deputado, que se
referiu a um fato atual. A pergunta foi se o Presidente da Casa podena substituir a Comissão de
Fiscalização Fmanceíra por outra. Entendo que
não, porque há uma corrente, embora a Constituição não trate da comissão, que estabelece que
a fiscalização financeira será feita na forma da
lei. A lei criou a Comissão de Fiscalização Financeira; ela tem de ser instalada, no meu entender.
O SR. PRESIDENTE(Bicayuva Cunha) - Com
a palavra o último Constituinte inscrito, Deputado
Victor Faccioni.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar
efusivamente os quatro palestrantes conferencistas convidados, desde a Dr' Sara, de quem destaco não só a brilhante contribuição como também
a presença da mulher. O Parlamento e a política
brasileira ressentem-se de uma presença ainda
maior. Que V.S' esteja dando aqui um exemplo
de estímulo para outras mulheres mais. No serviço público já temos bastante significativa a presença da mulher, inclusive no Parlamento, mas
precisamos que na vida políticatambém haja essa
presença importante. Quem sabe a mudança do
sistema de Govemo propiciará e estimulará mais
mulheres a participarem da vida pública, a fim
de podermos ter aqui não uma rainha, evidentemente, mas - quem sabe? - uma PrimeiraMinistra ou uma Presidenta, a exemplo de tantas
nações que aí estão e assegurar, assim, a predominância da sociedade civile do povo como sociedade organizada sobre o governo.
Creio que a grande questão com que se depara
o Legislativo é li de ele transformar-se em poder,
sem o poder por excelência e os demais. órgãos
delegados do poder por excelência, porque o Parlamento é que représenta o povo, a sociedade
organizada.
Aqui ouvimos, questões muito bem colocadas
a respeito do decreto-Iei, do decurso de prazo,
e outras tantas. Perguntaria, a respeito do decreto-Iei,à Dra, Sara; ao Dr, Hargreaves, ao Dr. Paulo
Affonso e ao Dr, Nerione. Evidentemente que o
decreto-lei, no sistema parlamentarista, tem um
sentido: no sistema présidencialista ele não se
justificaria.No sistema parlamentarista ele é possível,porque o Gabinete que propõe um decreto-Iei
está sujeito à manifestação de desconfiança do
Parlamento. Agora, não seria o caso de pelo menos invertermos a sistemática, a exemplo do que
faz a Itália, e estabelecermos, como bem obser-

vava ontem Henrique Córdova, que o prazo se
inicie no dia da sua promulgação e não no dia
da sua leitura no Congresso Nacional, leitura que
não é feita? Veja-se o caso do decreto-lei do empréstimo compulsóno, que está para ser lido desde junho do ano passado. No sistema italiano,
vencido o prazo, a não-apreciação é tomada como rejeição Não houve interesse em apreciar;
logo, não houve interesse em aprovar. Aliás, esta
foi a hnha da proposta da Comissão Mista no
Congresso Nacional, que teve como Relator o
Senador Otávio Cardoso.
Afiscahzação e as contas da União, foram levantadas aqui muito objetivamente pelo Dr. Paulo
Affonso. Como o parlamento fiscalizar as contas
da União, da administrativa direta a indireta? Dizia
há pouco ao Constituinte Henrique Córdova que
fui membro da Comissão de Fiscalização Financeira, de onde pedi para sair, antes que fosse
responsabilizado pelas irresponsabilidades. Trata-se de uma comissão totalmente irresponsável.
Só não é mais porque mais irresponsável do que
ela é o Parlamento, que acolhe o parecer das
contas emanado da Comissão de Fiscalização Financeira, que não fiscaliza coisa nenhuma, não
tem condições de fiscalizar. Quando muito, tem
condições de ler o parecer dado pelo Tribunal
de Contas. Como equacionarmos esse problema,
diante, inclusive, da complexidade da administração pública brasileira? Administração direta, indireta, orçamento monetário, orçamento fiscal,
orçamento das estatais, das fundações? O que
existe de filhotes de estatais neste País! Quem
se dedicasse produziria a mais importante novela
da Históriado País. As estatais constituem a verdadeira restauração da Monarquia, ou feudos monárquicos. Cada estatal é uma monarquia, um
sistema feudal com duques, condes, barões, através da concessão de titulos aos familiares etc.
Como fazer esta fiscalização? Como adequar o
Congresso Nacional às condições necessárias para essa fiscalização?
Claro que outras questões temos, mas evidentemente que cada um dos quatro foi bastante
explícito, com sugestões específicas. Mas destas
é que gostaria de ouvir uma palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra a Dra. Sara Abraão.
A SRA. SARA ABRAÃo - Quanto à questão
do decreto-lei, tenho uma explicação a dar. Quando foi atribuído ao Presidente da República o poder de editar decretos-leis, a Constituição estabelecia que, publicado o decreto-Iei, o Congresso
Nacional o apreciaria dentro do prazo de tantos
dias. Acontecia o seguinte: na publicação do decreto-lei não saía a exposição de motivos, e os
parlamentares não queriam tomar conhecimento
do texto do decreto-lei sem a justificação. Então,
houve um entendimento com a Presidência da
República, no sentido de que, logo que publicasse
o decreto-lei nos mandasse uma mensagem
acompanhada da exposição de motivos. A Presidência da República passou a fazer assim. Depois
de certo tempo, o decreto-lei era publicado, passavam 15,20 dias e a Presidência da República
não nos mandava a mensagem com a exposição
de motivos, e o prazo correndo imediatamente
após a publicação. Inclusive, alguns decretos-leis
perderam o prazo sem que o Congresso Nacional
deles tomasse conhecimento. Então houve a su-

gestão, quando da alteração da Constituição estava procurando para ver qual foi a alteração,
e não consegui, mas, se não me engano, foi legislação de 77 - que decretou o recesso do Congresso Nacional, em que se conseguiu alterar a
Constituição para dizer que o prazo começaria
no momento da chegada da mensagem do Presidente da República, e o Congresso Nacional agiria
assim. Agora, o Regimento é que determinou que
seria após a leitura. Não foi a Constituição.
O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Sr. Nerione.
O SR. NERIONE NUNES CARDOSO - Com
respeito ao decreto-lei, já está esgotado o assunto
com a explicação da Dra. Sara.
Quanto à fiscalização, não temos essa comissão no Senado. Mas acho que V. Ex" respondeu
quando disse que seria o caso de dotar a Casa
desses meios. Agora, como fazê-lo, essa é a questão, porque não há realmente, com a estrutura
que temos, condições para isso. Mas a Casa poderá vir a ser dotada de técnicos especialistas para
fazerem um exame profundo das contas.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Não deviamos estabelecer um vinculo mator de
relacionamento do Tribunal de Contas, como efetivo órgão auxiliar do Poder Legislativo? Essa situação estanque do Tribunal de Contas não será
prejudicial? Não se poderia aproveitar um pouco
melhor a estrutura do Tribunal de Contas, o trabalho do Tribunal de Contas?
A SRA. SARA ABRAÃo - Na exposição que
fizemos não houve tempo de abordar aspectos
do processo legislativo.V. Ex" se referiu ao Tribunal de Contas. Temos, na Constituição, uma disposição que trata da apreciação de impugnações
do Tnbunal de Contas a contratos. V.Ex' acredita
que, desde a Constituição de 67 até hoje, o Tribunal de Contas não submeteu ao Congresso Nacional nenhuma solicitação de impugnação de contratos? Sabe por quê? Porque, pela Constituição,
se o Congresso Nacional, dentro de 30 dias, não
se manifestar sobre a solicitação do Tribunal de
Contas, a impugnação daquele órgão ficaria insubsistente e prevalecia o contrato. É outra coisa
a ser observada. Lembrei-me disso porque havia
feito a anotação. Isto representa um oapitis diminutio tremendo para o Tribunal. Ele examinaria
os contratos, verificaria as irregularidades e não
poderia impugná-los, teria de mandá-los para o
Congresso, solicitando a impugnação. Se o Congresso Nacional não se manifestasse dentro de
30 dias, prevalecia o contrato, irregular ou não,
e a decisão do Tribunal de Contas cairia. Então
aquela Corte resolveu não mais mandar os contratos para o Congresso. Quer dizer, já faz vinte e
tantos anos que o :rribunal de Contas nada mais
envia para o Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Engraçado, perdoe-me a Subcomissão, mas o Relator e eu tivemos um contato informal com alguns
Ministros do Tribunal, que nos disseram que mandavam.
A SRA.SARA ABRAÃo - Não. Não mandam.
Não temos um único caso. Inclusive esta matéria
é regulada no Regimento Comum, justamente
por causa do prazo exíguo de 30 dias de tramitação, e o Congresso Nacional nunca realizou uma
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única sessão para receber essas solicitações do
Tribunal de Contas.

o SR. RELATOR (José Jorge) - O que o Tribunal de Contas manda para cá?
ASRA. SARAABRMO-Agora, nada. Só manda aquelas contas em que foram apuradas responsabilidades de não sei quem e que estão em
recurso. Um simples encaminhamento para conhecimento do Congresso.

sos para submeter ao Tribunal de Contas. Acredito mesmo que seria por deliberação do Plenário
ou por uma comissão.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Creio que está respondida a questão.
Vamos ouvir agora o Dr. Paulo Affonso.

O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pediria um minuto, para uma
indagação à DI'" Sara.
Há uma sugestão que gostaria de apresentar
- e não sei se o farei oficialmente: que o Tribunal
de Contas da União, por provocação de Deputado
ou Senador, instaure imediata tomada de contas
ou auditoria para apuração de desvio ou malversação dos recursos orçamentários ou da ilegalidade na formação de contratos e respectivos aditivos, na administração direta e indireta e fundações, apresentando circunstanciado relatório à
Casa de onde se originou a denúncia. Isto surgiu
porque, na verdade, na legislatura passada fiz à
Casa denúncia que reputava grave, envolvendo
em torno de mais ou menos, na época, quatrocentos bilhões de cruzeiros, originado isto de contratos aditivos feitos pela Empresa Camargo Correa com a Eletronorte. Então, em resumo, eram
contratos aditIvos a contratos originários, na ordem de quatrocentos bilhões, na Eletronorte. Sabemos que os contratos aditivos se constituem
na parte principal da grande escamoteação dos
empreiteiros em relação ao Poder Executivo, nos
contratos de obras públicas - aí é que está o
grande problema. Requeri o que podia, e depois
de meses tenho a resposta de que ap Deputado
não cumpria requerer, nem podia. E a resposta
do Tribunal de Contas da União que tenho arquie deveria ter fluído da Comissão de Fiscalização
Orçamentária. Na verdade, pedi também o texto
por inteiro de cada um dos contratos aditivos,
para que aqui pudessem ser examinados. Aí é
que está o ponto alto, uma vez que o Tribunal
de Contas só fica no perfunctório, no exame contábil, como está na Constituição. Então, como
a DI'" Sara vê isto, com base no que a senhora
mesma estava dizendo há pouco? Felizmente, o
Constituinte Victor Faccioni, sempre alerta para
as boas causas, menos a parlamentarista, fez a
argüição.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Quanto ao decreto-lei, no caso italiano,
ficamos na preliminar do decurso de prazo, enquanto, no caso atual do Congresso brasileiro,
a Maioriase ausenta para considerá-lo aprovado,
teríamos o inverso:a Maioriateria de se apresentar
para dá-lo como aprovado. Então, o princípio é
o mesmo. Entendo que o decreto-lei não deve
ser considerado. O exemplo dado pelo Constituinte Miro Teixeira - perdoe-me a ausênciado cidadão que tomou injeção e do outro que
tem de tomar uma medida imediata, a verdade
é que tomar injeção é uma decisão unipessoal
e quem baixao decreto-lei o fazpara toda a Nação.
Acho que o exemplo não foi feliz. Quanto ao problema da fiscalização financeira, entendo que o
Tribunal de Contas não devia ser subordinado
ao Congresso. Considero que ele deveria ser uma
Corte autônoma e de suas decisões haveria recurso para o Congresso. O que assistimos é uma
completa anomalia, o que acontece atualmente.
O Tribunal de Contas, em verdade, está dentro
do capítulo do Poder Legislativo, sem nenhuma
vinculação a este Poder. Acho que o Congresso
deve ter sua fiscalização ampla, com ou sem o
Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deve
ser uma Corte autônoma, decidindo e tendo seus
recursos, porque esses são de natureza administrativa, para o Congresso. Sobre a fiscalização,
dentro do Congresso Nacional, ainda há pouco
falava da profissionalização do funcionalismo do
Congresso. Lembro-me bem de uma visita que
fIZ ao congresso americano e, conversando com
um membro da Comissão de Orçamento, ele me
diziaque havia destacado um assessor para, junto
etos em relação à despesa e à sua viabilidade.
Esse funcionário tinha competência e delegação
do Deputado para, junto ao Pentágono, examinar
esses projetos. Lá há realmente uma equipe de
funcionários profissionais. O Congresso Nacional
está precisando urgentemente de criar essa estrutura. Temos funcionários excelentes, capazes,
mas ficam perdidos neste mundo que Ji o Congresso. Os Deputados não os conhecem, eles
não conhecem os Deputados. Então, é necessária
a profissionalização, a forma de recrutamento.
Acredito que, se isso acontecer, em termos de
fiscalizaçãopode-se realizarmatéria da maior relevância.

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) DI'" Sara com a palavra.

A

O SR.PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tem
a palavra o Dr. Henrique Eduardo Hargreaves.

A SRA. SARAABRMO- Deputado, quem sou
eu para ir contra uma decisão do Tribunal de
Contas? V. Ex' vai desculpar-me, mas tenho sempre muito receio das iniciativasindividuais, de cada parlamentar, porque vêm num crescendo, como uma bola de neve. Se cada parlamentar pudesse determinar ao Tribunal de Contas essas
providências que V. Ex' está pretendendo tomar,
o que aconteceria? O Tribunal de Contas, depois
de um certo tempo - V. Ex' pode ter certeza
- não faria outra coisa a não ser examinar esses
casos, porque todos os parlamentares teriam ca-

O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- Quanto ao aspecto do decreto-Iei,já foirespondido, não teria mais nada a acrescentar.
Quanto ao problema da fiscalização,Sr. Constituinte, levantaria uma observação: nos projetos
e na própria lei promulgada a respeito de fiscalização financeira, do Congresso, sempre entendi
que houve certa distorção na visão da fiscalização
em si. Preocupou-se muito em atribuir à Comissão de Fiscalização Financeira o direito de requerer documentos, balancetes, material que na verdade transformaria a Comissão num escritório

O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Vamos tentar disciplinarnosso debate, inclusivepara
fins de taquigrafia. Gostaria de saber se já terminaram as respostas à indagação do Constituinte
Victor Faccioni?
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de contabilidade, quando não é esta sua função.
Para isto, realmente, o Tribunal de Contas tem
lá os seus meios. Tenho a impressão de que o
que falta é uma legislação que trate da fiscalização
financeira, do controle da execução orçamentária
dentro de uma política de governo. Isto não é
feito. Algumas tentativas aqui feitas foram individualmente. Lembro-me do Deputado - pareceme que é da Paraíba - Plínio Lemos, que foi
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e de quem partiu a iniciativa de mandar
funcionários aos Estados para examinar aquele
problema das entidades-fantasmas que recebiam
subvenções. Foi feito um trabalho sério, bem elaborado, por sinal. Não houve resultado, inclusive
por falta de legislação que desse curso a essa
apreciação pelo Congresso. No caso, volto ao início. A Constituição, conforme disse, é - isto é
ponto pacífico - muito precária e omissa no tocante à fiscalização financeira. Como diz o Dr.
Paulo Affonso, o Tribunal de Contas passa a ser
vinculado ao Congresso por dedução, porque está
incluído no mesmo capítulo, mas não há vinculação, nem se vinculam, nem se subordinam, a
bem da verdade. Acho que a questão estaria nesses termos.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Sr. Presidente, tendo em conta as colocações desde o início feitas e mais esta, e depois que o
Constituinte Farabulini Júnior, designou os convidados de hoje Constituintes honorários, creio que
toda a subcomissão confia plenamente no trabalho do eminente Relator, Constituinte José Jorge,
na qualificação do parecer lque vai emitir. Mas
não seria demais se S. Ex' pudesse contar com
o concurso de alguém que o ajudasse numa tarefa
tão ampla e que deverá ser realizadaem tão pouco
tempo. Não vejo outras pessoas mais adequadas,
tão próximas, porque dentro da Constituinte, do
que o Dr, Paulo Affonso, a DI'" Sara Abraão, o
Dr. Nerione e Dr, Hargreaves, para funcionarem
como uma espécie de relatores-adjuntos. Creio
que muito poderiam contribuir.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (José Jorge) - Agradeço a
sugestão do Constituinte VictorFaccioni e ficarei
muito feliz se ela for aceita. Na realidade, 'O trabalho é muito pesado, dinâmico, inclusive, pela diversidade de opiniões, e seria importante dispormos de uma assessoria especializada.
Nesse trabalho, de acordo com as normas da
Constituinte, deveríamos ter direito a um assessor.
Mas infelizmenteesse assessor até agora não apareceu. Já pedi ao Sr. Presidente que envie um
ofício comunicando que não queríamos mais o
assessor. Mas, como S. Ex' é mais ponderado
do que eu, porque tem mais experiência, achou
que não ficava bem agir assim. O assessor não
apareceu, o prazo já está terminando. Vamos ter
de fazer o trabalho sozinhos, ou então com a
ajuda de pessoas que se proponham a cooperar,
amadoristicamente. Se eu puder contar com a
ajuda dos quatro conferencistas, ficarei muito feliz
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Tenho certeza de que o Relator, depois desta sugestão, vai usar e abusar dela.
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o SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem.
Com todo respeito a V. Ex<', o que o Relator
traz agora à colocação é da mais alta gravidade.
Está consubstanciada na lei, e a Constituinte precisa ter, na verdade, a instrumentação e a assessoria indispensáveis. Sei perfeitamente que o nobre Relator pode até dispensar o assessor: tem
condições, capacidade, trabalha exaustivamente.
Mas, data venia Sr. Presidente, rogo a V. Ex'
que ínslsta-junto ao Presidente da Constituinte,
o ilustre Deputado Constituinte Ulysses Guimarães, para que se cumpra o Regimento da Casa
e que se promova, com urgência, aquilo de que
a Comissão necessita, no mínimo, um assessor.
Não há dúvida de que seria excelente se os quatro
Constituintes honorários pudessem vir. Mas, de
repente, não podem; têm outras atribuições. Vejo
o Dr. Paulo Affonso envolvido em milhões de pa\ péis e de propósitos. Nem sei como cõnsegui
chegar até aqui. E chegou atrasado, àté por motivos mais do que justificados. Era isto que queria
dizer, Sr. Presidente, para que V.Ex' insista, junto
à Presidência da Constituinte, na vinda de um
assessor.
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Será
expedido hoje um oncío enérgico, mas acredito
mais na medida privada que tomei, que foi pedir
a ajuda do Dr. Paulo Affonso. Aí as coisas vão
funcionar.
Concedo a palavra ao último companheiro inscrito Constituinte ViníciusCansação.
O SR. CONSTITUINTE VINÍCIUS CANSANÇÃO
- Sr. Presidente, em função do ádiantamento
da hora, faria duas perguntas. Não precisaria necessário que os quatro expositores respondessem
a cada pergunta. Com a permissão de V. Ex~,
acho que se poderia dirigir uma das perguntas
a dois expositores e a outra aos outros dois expositores, sendo de Casas diferentes. É apenas um
ponto de vista, em função do adiantado da hora.
A primeira pergunta: qual a opinião dos expositores com relação à redução do quorum para
início da sessão?
A segunda seria com relação ao Orçamento:
qual o prazo ideal para que o Congresso Nacional
analise o projeto de Lei Orçamentária?
A SRA.SARA ABRAÃo - Quanto ao quorum
para início das sessões, não deveria haver. No
início da sessão, quando ocorre o período de Breves Comunicações, geralmente comparece o Parlamentar que quer dar seu recado, falar alguma
coisa. Se os outros Parlamentares estiverem interessados no pronunciamento dele, estarão presentes, se não, ausentes. A questão de estar presente, de quorum -lá no Senado são onze Senadores - é Completamente dispensável. Não deveria haver exigência de quorum para início da
sessão. É verdade que se o Presidente chegasse
e não houvesse nenhum Senador ou Deputado,
ele não abriria a sessão.

Ó SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Algum dos Senhores gostaria de falar sobre o assunto?
O SR. NERIONE NUNES CÀRDOSO - Só
queria dizer que tanto eu quanto o Dr:Paulo Affonso já verificamos que isso existe no trabalho diário,
porque, se fôssemos esperar o quorum, não abri-

ríamos sessão alguma. Já há este entendimento,
de modo geral.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Quanto ao Orçamento?
O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Na medida em que o Congresso tivesse
competência para acompanhar a elaboração orçamentária, o prazo da sua tramitação dentro do
Congresso poderia ser bastante reduzido. Como
acontece hoje, o Orçamento é votado muito rapidamente, os parlamentares não têm poder de
emenda, no sentido de modificá-lo, inclusive em
matéria de elevação de despesas, mas isto teria
de ser visto dentro de uma estrutura a ser implantada. Quer dizer,seria uma leviandade minha estabelecer 60, 90 dias, porque não há condições
para isso.
O SR. CONSTITUINTE VINÍCIUS CANSANÇÃO
- Perguntaria ao Dr, Paulo Affonso qual a sugestão que S. S' daria para que o Congresso pudesse
acompanhar a elaboração do Orçamento.
O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA - Já tive oportunidade de dizer em minha
exposição, isto é, a sugestão seria no sentido de
se restabelecer uma estrutura na Comissão de
Fiscalização e Controle e normas de natureza regimental que permitissem a uma delegação - alguns deputados da Comissão - acompanhar
junto ao Executivo a elaboração do Orçamento,
posteriormente trazendo ao Plenário da Comissão
o que se estava passando e levando ao Executivo
as sugestões que a Comissão tivesse.
O SR. HENRIQUE EDUARDO HARGREAVES
- Sr. Constituinte, V. Ex' se referiu ao prazo para
acompanhamento do Orçamento. Concordo
com o Dr. Paulo Affonso quando diz que o problema depende da missão que caberia ao Parlamento no acompanhamento. Se ele tem competência
para um trabalho mais aprofundado no Orçamento, realmente o prazo teria de ser maior. Do jeito
que está, ele não pode fazer nenhuma alteração
- é aprovar ou não. Realmente, o prazo não tem
de ser muito extenso. Apenas, na sua complementação, em termos de sugestões, acho que,
quando se colocou na Constituição a proibição
de emendas ao Orçamento, o ponto de partida
foi o Orçamento de 1963. Em 1962, o déficit
orçamentário dobrou, e o Presidente João Goulart
se negou a sancionar o Orçamento. Pois bem,
entendo que se poderia, inclusive, na Constituição, prever que, dentro de um percentual ele pudesse ser emendado no Congresso - um percentual-limite para efeito de não ultrapassar, não crescer muito o déficit orçamentário. De qualquer forma, do jeito como é feito hoje, somente o decurso
de prazo, praticamente, porque o Congresso não
vai deixar de aprovar o Orçamento. Ele não pode
ser alterado, não pode haver sequer remanejamento de dotações de programas; então, o problema está mais em criar um mecanismo melhor
de elaboração do que propriamente quanto ao
prazo.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra a Dr' Sara Abraão.
A SRA. SARA ABRAÃo - Também fiz uma
anotação a respeito de Orçamento. A Constituição
atual oferece as normas regimentais quanto ao
Orçamento. Ela estabelece, por exemplo, que será
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apreciado em sessão conjunta das duas Casas,
por uma comissão mista; que as emendas são
apresentadas perante a comissão mista; que o
pronunciamento definitivo da comissão sobre as
emendas é conclusivo e final;que o requerimento
de votação da emenda, rejeitada ou aprovada na
comissão, em plenário, tem de ser assinado por
um terço de Senadores e mais um terço de Deputados. Isto tudo são normais regimentais. A única
coisa que poderia constar da Constituição seria
a tramitação conjul)ta das duas Casas. Inclusive,
minha opinião é cõr\trária. Penso que deve ser
feito com tramitação separada, examinado por>,
comissão permanente nas duas Casas, e que as"...
normas de tramitação sejam reguladas n~egi- .
mento.
~
O SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - E~t
satisfeito, Sr. Constituinte?
Cabe à Mesa agradecer maiS;yma vez a esplêndida colaboração que os .senhôres expositores
nos deram. Ficamos com 1L esp~nça de que
possam ajudar-nos, sobretudo-eo Relator, nessa
nomeação feita pelo Plenário, com entusiasmo,
de relatores ad doc da Subcomissão do Poder
Legislativo.Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
Ata da 7' reunião ordinária

,

Às dez horas e vinte minutos do dia cinco de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, em sala
própria do Anexe. 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Subcomissão do Poder Legislativo,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Bocayuva Cunha. Compareceram os Senhores Constituintes: Lúcio Alcântara, José Jorge, Henrique
Córdova, Jorge Hage, Leopoldo Bessone, Farabulini Júnior, Nelson Wedekin, Luiz Viana, Miro
Teixeira, ViníciusCansanção e VictorFaccioni, da
Subcomissão do Poder Legislativo, e Dálton Canabrava e Carrel Benevides, que não são membros desta Subcomissão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente abriu os trabalhos,
com a dispensa da leitura da ata anterior, por
ter sido a mesma distribuída aos presentes e, a
seguir, aprovada. Anunciou a presença dos convidados para a reunião de audiência pública destinada ao debate do tema "Poder Legislatvo e Sociedade", Senhores Ulisses Ríedel de Resende,
Diretor Técnio do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar-DIAP, Amauri Temporal, Presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil-CACB, Vereador
João Bosco da Silva, Presidente da Confederação
Nacional das Associações de Moradores-CONAM, Deputado Estadual LuizAlberto Martins de
Oliveira,Presidente da União Parlamentar Interestadual-UPI, e Vereador Paulo Sillas Alvarenga de
Melo, Presidente da União de Vereadores do Brasil-UVB. Estes, nessa ordem fizeram pronunciamentos a respeito do assunto, após o que o Senhor Relator, Constituinte José Jorge, referiu-se
às questões abordadas e à validade das contribuições oferecidas. Em seguida, passou-se à fase
das interpelações com intervenções dos seguintes
Senhores Constituintes: Lúcio Alcântara, Jorge
Hage, Nelson Wedekin, Farabulini Júnior, Henrique Córdova e VictorFaccioni. Ao final, o Senhor
Presidente, ao agradecer a colaboração recebida,
destacou a importância do debate, com resulta-
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dos positivos em favor dos trabalhos da Subcomissão. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e dezesseis minutos, convocando-se uma outra de audiência pública sobre "Valorização do Poder Legislativo", para hoje, às dezessete horas, com a
participação de presidentes de assembléias legislativas. As notas gravadas, depois de transcritas,
farão parte destes registros, publicando-se a sua
íntegra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu Maria Linda
Morais de Magalhães, Secretária, lavreia presente
ata que, após a sua leitura e aprovação, será assinada pelo Senhor Presidente Constituinte Bocayuva Cunha.
Data da Reunião: 5-5-98

o SR. PRESIDENTE(Bocayuva Cunha) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Subcomissão do Poder Executivo. Começaremos, como de costume, com a leitura e
aprovação da ata da reunião anterior, a menos
que algum parlamentar presente peça dispensa
dessa formalidade.
O SR CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, requeiro a dispensa dessa leitura.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Aprovada a dispensa da leitura da ata.
Hoje,temos uma audiência pública, e a Subcomissãojulgou por bem que deveríamos ouvirtambém alguns segmentos da sociedade organizada,
porque o Poder Legislativo não pode ficar sem
a crítica e a contribuição desses setores.
Debateu-se muito se deveríamos convidar
membros das entidades representativas dos tra-:
balhadores, como a CGT e a CUT, mas como
o número dessas associações é grande e nosso
tempo exíguo, resolvemos ouvir o diretor técnico
de Departamento lntersindical de Assessoria Parlamentar, Dr.UlyssesRiedelde Resende, aqui presente.
Quisemos também ouvir um representante dos
chamados patrões, os empresários, e foi unanimente escolhido o Dr. Amauri Temporal, aqui
também presente, Presidente da Confederação
Nacional das Associações Comerciais do Brasil.
Em seguida, imaginamos ouvir representantes
das associações de moradores, fenômeno recente no Pais inteiro, sendo escolhido o Presidente
da Conam, o Vereador João Bosco da Silva, também aqui conosco.
Em seguida, far-se-ão ouvir o Deputado Estadual Luiz Alberto Martins de Oliveira, representante da União Parlamentar Interestadual, e o Vereador Pinho SilIas, Presidente da União dos Vereadores do Brasil,
Acho que, assim teremos um painel do que
representam esses setores mais importantes da
sociedade organizada.
Pedma para compor a Mesa, como primeiro
debatedor, o Dr UlyssesRiedelde Resende. Como
de praxe, os apresentadores têm qumze minutos,
com mais cinco a seu critério,e depois, permaneceriam presente, para o debate com os Constituites membros da Subcomissão.
Concedo a palavra ao Dr. Ulisses Riedelde Resende
O SR ULYSSES RIEDEL DE RESENDE Sr. Presidente, Srs Constituintes, quero que rní-

nha primeira palavra seja para manifestar nosso
agradecimento pelo convite formulado por esta
Subcomissão para que pudéssemos prestar nosso depoimento e colaborar com o trabalho da
magna importáncia que aqui está sendo realizado
e o será depois na Comissão correspondente.
Sentimo-nos muito à vontade para analisar este
trabalho porque faz parte da carta de principios
do DIAP o fortalecimento do Poder Legislativo.
Se algumas pessoas podem, até de forma equivocada, imaginar que o DIAP se coloca numa postura de luta e de questionamento em relação aos
Parlamentares, na verdade isso não ocorre. Queremos que se tenha a visão bem clara de que
,o DIAP é um departamento intersindical,de trabalhadores, de assessoria parlamentar, com o objetivo precipuo, fundamental, do fortalecimento do
Poder Legislativo.
De maneira que nos sentimos, portanto, muito
à vontade na nossa colocação aqui nesta Subcomissão, porque esse é o principio básico do trabaIhodo DIAP.
Diria em duas palavras, embora creia que a
maior parte dos presentes tenha uma idéia do
trabalho do DIAP, que ele é um órgão que, como
diz o seu nome - intersindical - é formado
por sindicatos, federações e confederações de trabalhadores e que tem merecido o apoio unânime
de todos os segmentos do movimento sindical.
O DIAP busca, a nivel técnico e suprapartidário,
encaminhar aos escalões competentes as proposituras do interesse e da conveniência dos trabalhadores. As colunas-mestras do trabalho do Departamento Intersindical de assessona parlamentar se escoram fundamentalmente no labor suprapartidário e técnico e na colaboração com os poderes constituídos, para o desenvolvimento das
normas juridicas que dizem respeito às relações
do trabalho.
Gostáriamos de dizer,no entanto, no íniciodesta nossa exposição, que o DIAP, que iniciou seus
trabalhos aqui com o objetivo de fortalecer o Legislativo, a primeira impressão que tivemos da
atuação desta Casa na legislatura anterior foi a
respeito da fragilidade do Poder Legislativo e da
quase total impossibilidade de os Parlamentares
terem transformados em lei seus projetos de lei.
Sentimos, pelo menos isso ficou muito claro
na legislatura anterior, que os Parlamentares elaboraram seus projetos de lei e têm as maiores
dificuldadesem verem os mesmos transpor todos
os obstáculos que se lhes antepõem, e a maior
parte deles é destinado mesmo ao arquivo, não
pela sua impropriedade ou pela falta de importância da proposição, mas porque, na verdade,
esta Casa tem funcionado com verdadeiros canais
entupidos, com uma dificuldade total para encaminhar até o final os projetos aqui apresentados.
Acho que uma das tarefas mais difíceis para
um Parlamentar é conseguir levar a êxito um projeto, isto é, elaborá-lo, apresentá-lo, vê-lo atravessar todas as Comissões, ser incluidona Ordem
do Dia e votado na Câmara dos Deputados, ir
ao Senado, passar ali também por todas as Comissões técnicas ir ao Plenáno da Câmara alta
e, finalmente, ser sancionado pelo Presidente da
República.
Sentimos que enquanto o Poder Executivotem
um espaço muito grande para o bom encaminhamento dos seus projetos e para ver atendidas
a suas pretensões dentro desta Casa, pOIS suas
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proposições sempre tramitam muito rapidamente, assim como numericamente representam um
volume muito maior de projetos aprovados nesta
Casa, o Poder Legislativo, na verdade, não por
inoperância, mas sim pelas regras que limitam
a verdadeira atuação desse Poder e dos Parlamentares, sempre teve um espaço muito restrito.
Nosso primeiro enfoque é no sentido de se
realçar a necessidade da valorização do Congresso Nacional, que, como representante do povo,
deve ter espaço mais amplo para o encaminhamento das proposições, por meio dos seus representantes.
Esta é nossa primeira colocação. Finalmente,
faremos algumas propostas de ordem concreta
visando a valorizaçãodo Congresso Nacional.Mas
é um ponto especifico, qual desejamos insistir,
o de que não é possível admitir-se a continuidade
dessa sistemática em que vivemos, pois o Congresso Nacional, na verdade tem funcionado como um apêndice do Executivo, cumprindo mais
a vontade deste do que a sua própria.
Neste passo, encaminho-me para o segundo
ponto da nossa colocação, onde queremos tomar
claro que, na nossa avaliação, entendemos que
deve caber ao Poder Legislativo o centro das decisões políticas. É algo parecido com o seguinte
enunciado: "As políticas nacionais e os planos
setoriajs serão definidos pelo Congresso Nacional". E imperioso que isso venha estabelecido
na nova Carta Magna e seja tomado como-regra,
Verificamosque em inúmeros países, há amplo
respeito pelo Congresso podemos mencionar o
exemplo dos Estados Unidos, onde, quando a
Presidência da República quer fazer uma "guerra
nas estrelas", enviar recursos aos "contras" na
Nicarágua ou praticar outro tipo de atuação, depende, para isso, de autorização do Congresso
Nacional. No entanto, verificamos que na nossa
sistemática o Congresso Nacional 'quase não é
ouvido, praticamente todas as decisões do Poder
Executivo são tomadas autonomamente, quando
todos esses problemas devem estar circunscritos
à decisão do Congresso Nacional. Diria até mais
especificamente problemas que digam respeito
à dívidaextema, à construção de usinas nucleares
e a uma série de questões, tudo que diga respeito
à politica nacional e também aos planos setoriais
deve necessariamente passar pelo Congresso Nacional. Consideramos isso também como um
ponto fundamental e imprescindível não só para
a valorização deste Poder, mas também para que
ele seja aquilo que efetivamente é, o representante
do povo.
Nesse ponto, já posso encaminhar-me para a
nossa terceira colocação, à qual também queremos dar bastante ênfase. Na nossa avaliação, é
preciso uma análise mais profunda daquilo que
chamamos democracia representativa. Evidentemente, como disse de inicio, estamos dentro da
hnha da valorização do Congresso Nacional. Entendemos que ele deve ser valorizado, mas não
perdemos de vista que o verdadeiro poder político
pertence ao povo, que o único titular absoluto
do Poder Constituinte é o povo. Não existe outro
titular. V. Ex's, com todo o valor que têm, com
todos os méritos que têm, representam o povo,
mas o titular absoluto do Poder Constítumte,repito, é o povo, e as grandes questões nacionais
devem necessariamente ser resolvidas por ele.
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Verificamos que em todas as sociedades as
bases sempre são consultadas sobre os problemas mais importantes. Dentro de uma entidade
sindical, a diretoria exerce um papel, assim como
o Presidente do órgão tem o seu, mas na hora
em que devem ser definidas as grandes linhas
da sua política, quando se faz necessária uma
negociação coletiva ou quando é preciso fazer
um investimento maior, seja naquilo que diz respeito à compra ou venda de um imóvel, é convocada a assembléia geral para decidir a respeito.
Por que isso? Porque o presidente não é o sindicato, nem a diretoria o é. O sindicato é realmente
o que a sua base a categoria profissional ali representada e é ela que deve decidir as linhas mestras
daquilo que diga respeito aos grandes pontos centrais de uma política que diga de perto com os
. interesses da coletividade.
Na nossa avaliação, embora o Poder LegislatIvo
deva ser valorizado, embora tenhamos que dar
força a esse Poder que está mais diretamente
ligado ao povo, é fundamental, para que haja uma
verdadeira democracia, que seja valorizada a democracia direta e não a representativa. E fundamentaI que as grandes questões nacionais sejam
decididas de forma plebiscitária, mesmo-porque,
quando o cidadão, quando um trabalhador escolhe um representante, ele o faz genericamente
dentro de uma linha partidária,dentro de um posicionamento mais ou menos global daquele parlamentar, mas raramente o posicionamento daquele Parlamentar corresponde ao do seu eleitor. Sei
que, à primeira vista, isso pode parecer algo mais
ou menos inviável, mas eu gostaria de lembrar
que estamos num mundo novo, num mundo que
AMn Toftler vem caracterizando no seu livro, "A
Terceira Onda", como aquele em que devemos
ter grandes transformações, mercê da informática
e das comunicações.
Atualmente, todas as semanas, milhões de manifestações de vontade são aferidas através de
palpites duplos, triplos, em treze apostas diferentes na Loto, na Loteria Esportiva. Verificamosque
esse processo de se aferir a manifestação de vontade de pessoas, mesmo quando são milhões
delas, é extremamente fácil, quando existe algo
organizado, quando existe um processo de informática estabelecido nesse sentido. Entendemos
que os tribunais eleitorais devem ser capacitados,
devem ser instrumentalizados para que o povo
possa ser consultado diretamente sobre as grandes questões nacionais, com sírnplícrdade, de forma prática e eficiente,pois somente ele tem legitimidade efetiva,verdadeira, para tomar as grandes
decisões nacionais
Com todo o respeito a V.Ex's, estamos absolutamente convencidos de que a democracia representativa reproduz sempre um desvio da vontade
coletiva da Nação. Esta não é fielmente representada, apresentada e apurada através da democracia representativa. Avontade da Nação só pode
ser fielmente apurada através da consulta direta
a ela, através da própria manifestação do cidadão.
Por isso, este é um ponto que entendemos deva
ser fixado na nossa Constituição, para que ela
possa realmente ser democrática, com a valorização da democracia direta e com a fixaçâo de
que as grandes questões nacionais sempre serão
decididas através do processo de consulta popular, onde todos os cidadãos terão oportunidade
de se manifestar a respeito.

Finalmente, há dois pontos que gostaríamos
de ressaltar em seguida. No nosso entendimento,
mesmo dentro da democracia representantiva, fere os princípios mais elementares de democracia
que o mandato dos senadores seja de oito anos.
Está completamente fora de uma realidade democrática que senadores possam ter mandato
com essa duração. A sociedade moderna é dinâmica, suas manifestações e posições se alteram
dia a dia. E se olharmos o Brasil de oito anos
atrás, veremos que ele não tem nada a ver com
o Brasil de hoje e, com certeza, o Brasil daqui
a oito anos nada terá a ver como de hoje. Não
há sentido democrático para a preservação de
um mandato de oito anos para os senadores.
Chegamos a pensar, até, que o Senado Federal
poderia ser extinto, mas isso é outro problema,
e queremos nos fixarprincipalmente neste ponto,
que nos parece fundamental, pois é inadmissível,
dentro de um sistema democrático verdadeiro,
a preservação do mandato de oito anos para os
senadores.
Para finalizar, fazendo uma ponte com aquela
parte inicial em que começamos nosso depoimento, verificamos que a sociedade organizada
sempre tem encontrado alguma dificuldade, que
se tem ampliado, para a atuação nesta Casa, mesmo porque até os espaços físicos são difíceis
VejamV Ex's que o DIAP, um órgão de assessoria
parlamentar, efetivamente registrado aqui dentro
desta Casa, até hoje, por mais que lutasse, não
conseguiu dois metros quadrados para que pudesse ter uma máquina de escrever, num canto,
onde estivesse colaborando com o Poder Legrslativode uma forma efetiva,ocupando um espaço.
Temos que nos reunir com as lideranças sindicais,
com as centrais sindicais, com os dirigentes das
confederações em corredores, e pedir espaços,
por favor. E, por mais que nos tenhamos empenhado, sempre há dificuldade, pois não há espaço. Mas entendemos que dentro de uma instituição que representa o povo, como esta Casa, é
importante a implantação desses órgãos que fazem parte da sociedade, não só o DIAP, como
todos os órgãos vinculados aos movimentos de
base.
Outro ponto que consideramos fundamental
é que os decretos-leis sejam eliminados. O decreto-lei representa, inclusive,a nosso ver, uma capitis dimlnutiopara o Poder Legislativo e é inadmissível a preservação desse instrumento dentro
de uma sociedade democrática, como, também,
aqueles processos que são aprovados por decurso de prazo e voto de liderança, onde a atuação
do parlamentar fica totalmente, esvaziada, pois
o voto de liderança é fator de deformação, invade
o espaço que deveria pertencer ao própno parlamentar.
Nesse sentido, entendemos que o Congresso
Nacional, o Poder Legislativo deve ser valorizado
e assim também todos os processos e todas as
modalidades de participação popular e mais especificamente todos aqueles processos de plebiscito
direto, de consulta direta à população, nas matérias que sejam de importância fundamental para
a coletividade, pois, repetindo e encerrando com
aquelas palavras que mencionei no início,o único
titular absoluto do Poder Constituinte é o povo.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradecemos, em nome da Subcomissão, ao Dr.
Ulysses.
Convido o segundo debatedor inscrito, o Dr.
Amauri Temporal, Presidente da Confederação
Nacional das Associações Comerciais do Brasil,
assumir seu lugar à mesa e a iniciarsua exposição.
O SR. AMAURI TEMPORAL - SP. Presidente,
Srs. Constituintes, minhas senhoras e meus senhores, represento a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que hoje conta, como
órgãos confederados, com mil e quinhentas associações comerciais em todo o País, tendo como
sócios cerca de um milhão de empresas nacionais, empresas e profissionais liberais que formam o quadro associativo do nosso universo.
Em que pese o nome, Confederação das Associações Comerciais, na verdade os representantes
do comércio formam uma minona dentro do nosso sistema. No Rio de Janeiro representam 21 %
dos sócios. É uma entidade eclética, no sentido
de que agrupa setores primários, secundários e
terciários da economia. E a mais antiga instituição
de representação empresarial no Brasil. A nossa
federação mais antiga é a Associação da Bahia,
que está cumprindo este ano 175 anos. A entidade
do mesmo nome, no Rio de Janeiro, tem 153
anos de existência
E é em nome desta universo diferenciado, que
está presente em todo o território nacional, que
eu gostaria de fazer as seguintes colocações.
Em primeiro lugar, manifesto a nossa satisfação em participar desse processo extraordinário
e que mostra a complexidade da gestão da coisa
pública. Decionários dizem que política é aquilo
que dizrespeito ao conjunto dos cidadãos. E tratar
daquilo que dizrespeito ao conjunto dos cidadãos
é sumamente complexa. Por qualquer lado que
se encare esse problema da gestão da coisa pública, e até mesmo a partir dos depoimentos feitos
nas Comissões desta Casa, vê-se que qualquer
assunto comporta uma complexidade de visões,
como é de se esperar num país como o Brasil,
que incorpora vários brasís,
E é em nome dessa complexidade, dessa dificuldade de gerenciar um país moderno, pré-industrializado,ou seja, que está às portas da industrialização, mas certamente é um país moderno
e sumamente complexo, que eu gostaria, com
a maior veemência possível, de fazer uma colocação diametralmente oposta à que foi feita anteriormente pelo Dr. Ulisses Riedel de Resende, a respeito de uma democracia direta, plebiscitária. Estou dizendo exatamente as palavras que aqui foram ditas e até mesmo lançando mão de recursos
de informática, como o de escolha tríplice, do
tipo da loto, por exemplo.
Não entendo, realmente, como se pode pôr
sob suspeita a legitimidade do Legislativo e das
formas sedimentadas de representação de uma
democracia. Esse sistema já foi aprovado em todas as democracias estabelecidas, e naquelas
consideradas modelo, que usam esse sistema de
representação. Não vejo como falar na valorização
do Congresso, com a qual concordamos inteiramente, pois entendemos que o processo de democratização do Brasil passa por uma veemente
defesa do espaço da ação do LegislatIvo, da forma
como S. Sa. se pronunciou. Mas considero, e esta
é a opinião da entidade que represento, que o
atual sistema é absolutamente legítimo, já que

34

Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

a representação indireta não impede que a vontade coletiva da nação seja manifestada via seus
legítimos representantes.
Mas,Sr. Presidente, a minha preocupação, hoje,
é mais no sentido de definirmos a democracia
real. Se perguntarmos à maioria dos brasileiros
o que é democracia, possivelmente dirão que significa eleições livres, o Congresso livremente funcinando, a imprensa livre, os partidos igualmente
com liberdade de funcionamento. Essas serão,
talvez, as características que a maioria do povo
dará à democracia. E parece-me, Sr. Presidente,
que essas características formam a liturgia da democracia, e até sejam possivelmente indispensáveis, se bem que no passado tivemos organizações democráticas com características as mais
diversas.
Mas o qJe nos parece absolutamente essencial
é que a gestão da coisa pública de forma democrática, a gestão do dissenso na sociedade, a gestão dos conflitos da sociedde e que formam, a
nosso juizo, a democracia real, necessitam realmente de uma ponte, de uma ligação umbilical
e constante entre governantes e governados.
Eu diria que o problema do mandato de oito
anos de um Senador é grave ou não na medida
em que esse Senador se sentir responsável e tiver
um sistema de comunicação e de auscultamento
permanente, da vontade do seu eleitor, porque
o que nós entendemos como sociedade organizada é uma visão a partir de Tocqueville, que
ao descrever a democracia americana dizia, há
150 anos, que ela funcionava muito em função
da capacidade de atuação das chamadasinstituíções intermediárias, que hoje chamamos de corpos intermediários. É a capacidade de os segmentos das sociedades se organizarem, buscarem um
consenso entre si e transmiti-lo de forma organizada ao centro do poder. Nesse sentido, aplaudimos instituições como, por exemplo, o DIAP
que é capaz de fazer a secretaria desse movimento
sindical, que é sumamente importante. Nós mesmos, a nível da Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, acabamos de realizar,semana passada, um congresso em Brasília,presentes
um mil e duzentos empresários, onde vimos o
Brasil inteiro - pequeno, micro e médio empresários, setores dinâmicos e tradicionais de várias
regiões, de maior e menor desenvolvimento fixar-se num documento comum, legitimamente
consensual, democraticamente formulado e que
indica uma política a ser seguida pela presidência
da Confederação.
Assim, o que estamos pregando a nívelnacional
é que vivemos o nosso microcosmo democrático
das associações comercíais, com os freios e contrapesos da atuação do seu eventual presidente,
em função de determinação e de gestação num
processo que, de novo, não é direto, já que não
envolve uma escolha múltipla, direta, a partir dos
associados, mas, certamente, tem a legitimidade
da presença dos presidentes de cada associação
comercial do País neste Congresso.
Sr. Presidente a nosso ver, no Brasil, dificilmente os nossos espasmos democráticos do passado
podem ser consubstanciados como verdadeira
vivência democrática, dadas as dificuldades sócio-culturais, e até mesmo a partir do cartorialismo ibérico de viverdemocracia. Uma das características dos povos latinos é a dificuldade muito
grande de passar do individualismo ao coletivis-

mo, a capacidade de se aglutinar, de se juntar.
A outra é a notória tendência de substituir a racionalidade pela emotividade no processo político;
de ultrapassarmos essas dificuldades inerentes,
e que fazem parte da nossa bagagem sócio-cultural, para vivermos democracia. Para tanto, a
atuação das instituições intermediárias é absolutamente vital. Entendemos que uma forma de
se valorizar o Legislativo é valorizar esta interface
organizada entre sociedade e Legislativo - isto
é, as associações de moradores, sindicatos, entidades patronais, na medida em que elas tiverem
liberdade e legitimidade, - eis por que a nossa
instituição é absolutamente a favor do sindicalismo livre no Brasil; Entendemos que a tutela
estatal desse setor, ou de qualquer outro da sociedade organizada, é absolutamente indesejável e,
portanto, mais específica, e claramente somos
contra o Imposto Sindical, pois somos a favor
da liberdade sindical. Entendemos que este mecanismo é que nos vai permítir um passo importante na direção da democracia real, aquela que
possa responder aos anseios da sociedade.
Nesse sentido, Sr. Presidente, parece-nos que,
quando o Legislativo é substituído em mais de
60% numa eleição, isso nos deixa margem à reflexão. Qual é o significado dessa renovação enorme
que, a princípio, é muito boa e válida? Mas isso
também significa um descontentamento das bases com os seus representantes. Um descontentamento que, se seguido, permanente, vai influir
até mesmo no próprio processo democrático. Temos analisado, ao longo dos últimos anos, o divórcio entre representantes e representados, a dificuldade de o representado se comunicar, se fazer
ouvir pelo seu representante, e isso nos parece
uma fragilidade do nosso sistema. Eis por que
somos a favor do voto distrital misto, pois, certamente, o voto distrital puro não é a solução para
todos esses problemas. É preciso que haja, entre
as diversas regiões do País e o seu representante,
um laço permanente que faça com que seja mais
operacional a ligação entre representantes e representados.
O orador que me antecedeu falou ainda da
luta do DIAP por um espaço aqui dentro do Congresso. Devo dizer,Sr. Presidente, que a Confederação das Associações Comerciais foi a primeira
entidade representativa da sociedade registrada
no Congresso Nacional. Temos o registro n° 1,
feito por volta de 1970, quando saiu a lei do Senado, estabelecendo a representação de entidades
desse tipo junto ao Congresso. E desde 1970
estamos também lutando por um espaço, uma
presença física no Congresso Nacional, sem resultado Daí por que nos associamos à justa luta
dos companheiros do DIAP, no sentido de que
essa representação, registrada e aceita no Congresso, possa ter realmente o chamado pled-àlerre no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, eram estas as observações iniciais que gostaríamos de fazer, com os nossos
sinceros agradecimentos, por estarmos aqui hoje
sendo ouvidos como representantes da sociedade
organizada.
Muito obngado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Presidência agradece ao Presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais do
Brasil por sua manifestação e convida o Presi-
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dente da Confederação Nacional das Associações
dos Moradores, (CONAM), Vereador João Bosco
da Silva, para fazer sua exposição.
O SR. JOÃO BOSCO DA SILVA - Sr. Presidente desta Subcomissão, Constituinte Bocayuva
Cunha, Sr. Relator, José Jorge, Srs. expositores,
Dr. Ulisses Riedel de Resende, Presidente do DIAP,
e Deputado Estadual LuizAlberto de Oliveira,Presidente da União Parlamentar Interestadual, Vereador Paulo SilIas,nosso colega de grandes lutas
e Presidente da União dos Vereadores do Brasil,
Dr. Amauri Temporal, Presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais, nossa
saudação particular e calorosa ao companheiro
Marcos Célio, Presidente da Federação Paraibana
das Associações Comunitárias e Diretor da Conarn, também aqui honrando a todos nós com
a sua presença, companheiros da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, preparamos o
nosso pronunciamento por escrito, dada a necessidade que temos de sermos fiéis às posições
firmadas pela entidade que representamos, seja
em congresso ou nos seus órgãos de deliberação,
nas suas diferentes instâncias. Temos de ser fiéis
às posições consensuais ou majoritárias da nossa
entidade. Isso necessariamente nos obriga a fazer
uma apresentação por escrito. O nosso pronunciamento será uma síntese de todo o processo
de discussão que vem ocorrendo dentro do movimento comunitário, desde as associações de moradores, passando pelas federações estaduais, até
a entidade nacional que é a Confederação. Reflete,
pois, o acúmulo de experiências e a expectativa
do movimento comunitário a respeito dos importantes temas que estão sendo objeto do estudo
desta egrégia Subcomissão.
Vamos, pois, após essa introdução, passar ao
nosso pronunciamento.

É com grande honra e elevado senso de responsabilidade que ocupamos a tribuna desta
egrégia Subcomissão, para manifestar o posicionamento do movimento comunitário nacional
acerca do importante tema que é a questão do
"Poder Legislativo e Sociedade".
Entendemos que Vossas Excelências, ao possibilitarem o direito das entidades populares de falarem dentro da parte oficial da Constituinte, abrindo um precedente histórico, estão dando importante passo no sentido da democratização do processo legislativo em nosso País.
A CONAM, Confederação Nacional das Associações de Moradores, entidade máxima e única
de representação do movimento comunitário, a
nível nacional, que congrega e unifica a luta de
milhões de brasileiros organizados nas cerca de
13.000 associações de moradores de bairros, vilas, favelas e conjuntos habitacionais existentes,
através das centenas de uniões, conselhos municipais e dlstrttals, e das 20 federações estaduais.
Ocupamos esta Tribuna consciente da importância histórica deste momento.
Se ao longo do processo de discussão pré-eleitoral o povo foi impedido de debater, em profundidade, os temas da ConstItuinte, não por sua
vontade, mas pela forma como se deram as eleições, hoje o que se verifica é um grande interesse
de interferir no conteúdo da nova Constituição
para tomá-Ia efetivamente democrática e progressista.
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povo organizado pelo local de moradia quer
não só a garantia de preceitos constitucionais que
assegurem o seu direito à saúde, educação, transporte, moradia, alimentação, trabalho, e salário
digno e combate à mflação à custa dos ricos,
mas também, e principalmente, princípios que
assegurem a consolidação da chamada democracia representativa, bem como a instauração
de uma verdadeira democracia participativa.
Não basta ao cidadão brasileiro apenas o exercício do direito ao voto na escolha de seus representantes Ainda mais num sistema de governo
como o imperante, onde a maior parcela de poder
encontra-se em mão do Executivo.
O povo quer sim, interferir mais diretamente
nas decisões do Poder Executivo. Bem como,
é claro, nas do Legislativo.
Quando o povo foi às ruas aos milhões para
pôr um basta ao regime militar, o fez na expectativa do advento de profundas mudanças na realidade política, econômica e social do País.
Por isso, entendemos que se faz urgente a implantação de novo tipo de governo no Brasil, mais
sensível às pressões populares. E que esse sistema se aplique aos Estados e MunicípIOS.
Desde a proclamação da República, o sistema
presidencialista caminhou para a centralização excessrva de poderes nas mãos do Executivo e, com
o tempo, esta tendência se acentuou. É preCISO
pôr um basta nesta situação. O Brastl não pode
progredir, mantendo uma superestrutura ultrapassada, retrógrada. É preciso acabar com o sistema presidencialista, que gera governos autoritários; reformular o Poder Legislativo de modo a
garantir a participação de importantes segmentos
da sociedade, como os operários e camponeses,
na sua composição. É preciso fortalecer as prerrogativas do Congresso Nacional - que deve ser
unicameral -, para que possa dividir responsabilidades com o Executivo. Além do que, é claro,
se faz necessário acabar de uma vez por todas
com a influência do militarismo na vida política
nacional, que causou e causa sérias deformações
autoritárias no sistema governamental e impede
a vigência de um regime democrático no País.
O Estado brasileíro tem sido instrumento jurídico e político nas mãos das classes dominantes
e do imperialismo, voltado contra os interesses
do povo e da Nação. Em nosso País nunca o
poder emanou do povo como falsamente proclama as diversas Constituições do período republicano.
Srs. Constituintes, é preciso examinar de um
ponto de vista crítico o arcabouço constitucional
que tem servido de apoio à estruturação de regimes conservadores, atrasados, e indicar soluções
que correspondam à realidade atual do País, em
concordância com os anseios da maioria da Nação.
Em razão do exposto, apresentamos à apreciação, consideraçãó e análise de Vossas Excelências as seguintes propostas para que sejam objeto
de elaboração constitucional e consequente apreciação por parte desta egrégia Subcomissão do
Poder Legislativo, quais sejam:
1") Substituição do presidencialismo por uma
forma de governo mais democrático, que assegure a divisão de responsabilidades entre o Executivo e o Legislativo. Que o novo sistema de
governo seja igualmente adotado nos Estados e
Municípios;

Para justificar esta proposta, levanto um depoimento de ordem pessoal, uma vez que, além de
Presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, sou Vereador na cidade
de São José dos Campos, em São Paulo, desde
1976. Podemos dizer que, infelizmente, dado o
processo de concentração de poder em mãos
do Executivo, a nível nacional, e que se reflete,
inclusive, na forma de gestão da coisa pública,
no município, hoje, o Vereador está relegado ao
mero papel de despachante de luxo. É preciso,
sem dúvida alguma, criarmos as condições para
a democratização do poder a níveis nacional, estadual e municipal, de tal forma que, efetivamente,
o Poder Legislativo possa desempenhar o seu
verdadeiro papel.
A segunda proposta: "O Congresso Nacional,
unicameral, deve ter fortalecidas as suas prerrogativas, podendo legislar sobre matéria econômicofinanceira"
AqUI, deve-se ressaltar o fato de que a nossa
proposta de fortalecimento do Congresso Nacional - mas que ele funcione de forma umcameral
- vem em decorrência do fato de que, do nosso
ponto de vista, o Senado da República, que se
tem constItuído, ao longo de sua existência, como
uma orgamzação que serve de anteparo às conqutstas populares e que tem sido, na realidade,
uma Câmara revisora das decisões da Câmara
Federal, deve ser extinto, porque representa resquícios de um período que, no nosso entendimento, não se adequa às necessidades atuais e
futuras para o processo de democratização das
decisões políticas do nosso País
3" Assegurar a representação, no Congresso,
das classes mais numerosas e de menores recursos.da s.?ciedade, como os operários e os camponeses.
Os Srs. Constituintes por certo já têm o devido
conhecimento e, por que não dizer, ouso até afirmar, o convencimento de que a composição de
classes, a composição social histórica do Poder
Legislativo, do Congresso Nacional, tem sido feito
em detrimento de amplos setores da população,
devido às formas e aos meios através dos quais
tem de se percorrer o longo caminho da disputa
eleitoral. De tal forma que, muitas vezes, acaba
prevalecendo os interesses dos grandes grupos
de poder econômico, em prejuízo dos interesses
e da necessidade de representação de segmentos
importantes da vida nacional, como aqueles que
realmente constroem com as suas mãos, com
o suor do seu rosto e, muitas vezes, com o sangue
do seu próprio corpo a grandeza deste País, a
riqueza do nosso Brasil, que são os operários e
os camponeses, trabalhadores que têm uma representação quase insignificante dentro da Constituinte e, historicamente, do Congresso Nacional.
Entendemos, então, que devem ser criados mecanismos que favoreçam, necessariamente, a participação na vida pública desses setores comunitários, que são marginalizados, que dispõem de
poucos recursos, mas que são majoritários no
seio da sociedade. Não temos dúvida, se somarmos todos os operários e todas as suas famílais,
todos os camponeses e suas famílias, de que eles
comporão a maioria da população brasileira.
4" Fixação do mandato do Presidente e VicePresidente da República em 4 anos, inclusive o
do atual.
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Entendemos que a Constituinte deve exercer
da forma mais plena a sua soberania, que é um
poder natural, e que deve realmente auscultar o
sentimento e a anseio do povo brasileiro, que
foi às ruas, na gloriosa jornada da Campanha
das Diretas-já, que participou da Campanha Muda
Brasil, "em apoio a Tancredo e Sarney, e que
apoiou, no seu primeiro instante, por quase unanimidade, as propostas da Aliança Democrática,
os compromissos de Tancredo, inclusive ratificados pelo Presidente José Sarney, onde se fixava
a duração do mandato presidencial por 4 anos.
5" Redefimção do papel das Forças Armadas,
restringindo a sua atuação à defesa militar do
nosso territóno contra ataques externos. Substituição dos Ministérios militares por um único, o
Ministério da Defesa Reconhecer como crime as
tentativas de golpe e conspiração.
Srs. Constituintes, entendemos que o militarismo, este fenômeno de intervenção indébita e
indevida dos rmlítares na vida política nacional,
tem sido motivo de atraso no processo de progresso econômico, SOCIal, cultural e espiritual do
nosso povo, porque, na realidade, temos tido, historicamente, a vigência do regime presidencialista
sob a tutela dos militares. Historicamente, os Presidentes do nosso País sequer dão um passo sem
que se façam acompanhar de um ministro militar,
ou que não se aconselhem com eles. O Brasil
tem cerca de 300 mil militares integrantes das
Forças Armadas. No entanto, eles têm 6 ministros,
o que é um absurdo. Milhões de brasileiros não
têm, proporcionalmente, a mesma quantidade de
ministros que têm os militares. O Brasil é o País
do mundo que mais tem ministros militares.
Achamos que isto é uma deturparção, um câncer
na gestão da coisa pública, no poder político-administrativo do País, que tem de ser corrigido.
E a responsabilidade por isso é dos Srs. Constituintes. Ainda há pouco, pudemos observar uma
intromissão indébita das Forças Armadas, que
tenta se utilizar da força das armas para impedir
o direito de manifestação e de greve de importantes setores das classes trabalhadoras, como
os petroleiros e os marítimos. A Marinha lançou
seus fuzileiros navais nos portos para impedir que
os marítimos pudessem levar a bom termo o seu
movimento reivindicatório. O Exército lançou tanques, homens fortemente armados, para frustrar
o movimento reivindicatório dos petroleiros. Na
minha cidade, São José dos Campos, no interior
de São Paulo, onde existe uma refinaria da Petrobrás, a Revap, fomos assaltados por centenas de
homens do Exército, das unidades sediadas em
Caçapava, em Pindamonhangaba, em Lorena, e
que para lá se deslocaram e tomaram de assalto
a refinaria, numa verdadeira operação de guerra,
utilizando material bélico pesado para intimidar
trabalhadores que apenas aventavam a possibilidade de fazer uma greve. Colocaram, inclusive,
a segurança dos trabalhadores daquela refinana
e da própna população em risco, porque não obedeciam às normas internas de segurança, nem
as respeitavam. Foi preciso que um amplo movimento da opinião pública, democrática e progressista, se levantasse em repúdio a isso, para que
os militares evacuassem as refinarias e os portos.
Achamos que a redefinição do papel das Forças
Armadas é uma iniciativa importante, necessária

I

36 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

e fundamental para garantirmos o processo de
efetiva democratização do nosso País.
69 - Fim do aparato repressivo policial-militar
herdado da ditadura, como as leis de segurança
nacional, de greve, de imprensa, os decretos-leis
e extinção do SNI.
Senhores, para construirmos uma democracia,
sem dúvida nenhuma são necessárias as mais
amplas liberdades. É preciso que o cidadão tenha
respeitada a sua intimidade, o seu direito de se
organizar, o de se expressar e de lutar pelo que
é justo. No entanto, existem instrumentos, herdados da ditadura militar, entulhos e lixos autoritários, a ameaçar inclusive o funcionamento soberano desta Assembléia Nacional Constituinte, e
que estão aí em plena vigência. Entendemos que
V. Ex" devem, em nome do povo e em defesa
da sua vontade, acabar com esses resquícios da
ditadura.
7°- Reformulação do Poder Judiciário, tomando-o mais rápido, eficiente e acessível ao povo,
garantindo a sua democratização e participação
do povo na sua administração. Achamos que os
Senhores Constituintes devem realmente se debruçar sobre esta questão do papel do Poder Judiciário,porque se o povo minimamente tem condições de interferirno Poder Executivo, e, no Poder
Legislativo, menos ainda tem de fazê-lo no Poder
Judiciário, que muitas vezes age de maneira arbitrária. Um exemplo disso é o que aconteceu durante o processo de eleição desta Assembléia Nacional Constituinte, quando a Justiça Eleitoral,extrapolando as suas funções, acabou legislando
sobre matéria eleitoral,contrariando inclusiveposições do Congresso Nacional
Ademais, a morosidade da Justiça muitas vezes
tem impedido ao cidadão o exercício e o resguardo dos seus direitos.
Garantia da mais ampla liberdade de pensamento, expressão, manifestação e organização
dos cidadãos. Que seja garantida aos partidos
políticos a completa liberdade de atuação política
e organizativa,assim como a facilidade de acesso
aos meios de comunicação de massa.
A liberdade é fundamental Acredito que ela,
por si só, se justifica e é, sem dúvida nenhuma,
o oxigênio que nutre a democracia. Que seja assegurado o direito de apresentação de propostas
de lei pelas entidades representativas da sociedade civil, desde que subscritas por mais de trinta
mil eleitores. No caso das Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, adotar idêntica medida de forma proporcional. Achamos que a iniciativa e a providência adotada por V. Ex" no
sentido de criar canais de participação popular
dentro da Constituinte, devem ser perenizados na
nova Constituição, através dos mecanismos competentes.
Criação de uma tribuna popular, através da qual
os representantes das entidades associativas, legalmente constituídas, possam manifestar-se durante as sessões do Congresso Nacional, Assembléias Legislativase Câmaras Municipais.
E aqui levantamos a experiência da Câmara
de São José dos Campos, onde, já há alguns
anos, funciona uma tribuna, que chamamos de
tribuna libre, a tribuna de VazSimões. A convite
da Câmara Municipal, a requerimentos de qualquer vereador, votado em plenário, personalidades, representantes de entidades, associações de
moradores, sindicatos, partidos políticos são con-

vocados a participar das sessões e a se pronunciar
em reuniões com transmissão radiofônica. E
grandes têm sido as contribuições que temos recebido daqueles representantes de tais entidades.
Entendemos que seria de grande importância que
esta Constituinte procedesse desta forma.
Criação de mecanismos que assegurem a mais
ampla divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo nos seus diferentes níveis, através dos órgãos de comunicação de massa. Repito, em São
José dos Campos há transmissão radiofônica de
todas as sessões da Câmara. Atualmente, estamos acompanhando, pelo rádio e pela televisão,
os informes do andamento do trabalho da Constituinte. Achamos que isso deva ser um procedimento corriqueiro, que doravante o trabalho do
Congresso Nacional, das Câmaras MunicipaiS,
das Assembléias Legislativas seja dívulqado amplamente, através do rádio e da televisão.E importante que o povo acompanhe o trabalho dos seus
representantes para que, conseqüentemente,
possa avaliá-lo, fiscalizá-lo e contribuir para o
aperfeiçoamento desse trabalho.
Que o Poder Executivo e o Poder Legislativo
possam promover consultas plebiscitárias ou referendárias, junto à população, sobre matérias legislativasem tramitação, sancionadas ou vetadas
Que os conselhos, comissões e outros órgãos
de instância de participação popular, junto às administrações, tenham poder decisório.
Representação minoritária do Poder Executivo.
Sabemos que existem muitos conselhos a nível
da admmistração pública federal, estadual, municipal, com a participação de setores representativos da sociedade. No entanto, esses conselhos
têm caráter de consulta e aconselhamento e não
de deliberação. Entendemos que isso deve mudar: a esses conselhos tem de se dar o caráter
de deliberação. Arepresentação do Executivo não
pode ser majoritária,tem de ser minoritária,senão
a participação é apenas formal, para constar, não
é para valer.
Os planos de governos federais, estaduais e
municipais e os respectivos orçamentos-programa anuais e plurianuais serão elaborados com
a participação de representantes das organizações populares. Todos sabemos que hoje os orçamentos-programa plurianuais são meras peças
para satisfazer às exigências da lei Não são efetivamente instrumentos de trabalho a orientar um
planejamento, de curto prazo, como deveria ser
esse orçamento-programa anual.
Para terminar, entendemos que a sociedade
tem que participar, inclusive o Poder Legislativo,
da elaboração, da execução, do controle e da
fiscalização das peças orçamentárias, mesmo
porque, participando, o povo toma-se responsável
pelo que deverá ser feito.
Por último, dentro das nossas propostas, Srs.
Constituintes, gostariamos que fosse consignado
na nova Carta Constitucional um preceito, segundo o qual todo o poder emana do povo e é em
seu nome exercido, sem prejuízo dos mecamsmos do exercício popular direto do poder a serem
previstos na Constituição. Entendemos que esta
Constituinte vem no bojo do processo de luta
do povo brasileiro em favor das mudanças. E
V. Ex"têm grande responsabilidade nesse processo. As mudanças devem ser feitas de forma arrojada para satisfazeras necessidades e expectativas
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do povo, no sentido da construção de um Brasil
onde o povo possa viverlivre,com felicidade.
Sr. Presidente, Srs Constituintes, estas são as
sugestões da CONAM.
Esperamos ter contribuído na abordagem e no
encaminhamento de soluções para as principais
questões a serem debatidas e encaminhadas por
esta Subcomissão Este é o anseio do povo organizado em associações de moradores dos bairros,
vilas, favelas e conjuntos habitacionais, em todo
o território nacional.
Saudações comunitárias e o meu muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece ao ilustre Presidente da Confederação Nacional das Associações dos Moradores
e convida o próximo expositor, Deputado Estadual Luiz Alberto Martins de Oliveira, da União
Parlamentar Interestadual.
O SR. LUIZ ALBERTO MARTINS DE OUVElRA
- Sr. Presidente desta Subcomissão, Constituinte
Bocayuva Cunha, Sr. Relator, Constituinte José
Jorge, eminentes Srs. Constituintes, senhoras e
senhores convidados, trouxe algumas anotações
por escnto para contribuir com o trabalho desta
Comissão. Entretanto, em face do adiantado da
hora, solicito à SI"' Secretária que dístríbura cópia
do documento em que reafirmamos a posição
da União Parlamentar Interestadual, entidade que
congrega os novecentos e cinquenta e quatro Deputados Estaduais do Brasil, representando mais
de sessenta milhões de eleitores do Pais.
Gostaria, Sr. Presidente e 'Srs, Constituintes,
apenas de registrar os itens de um documento
que apreciamos e aprovamos na reunião de Assembléias Legislativas, reahzada no dia 21 de abril,
na cidade de Ouro Preto, cujo documento já foi
entrege a S. Ex', o Sr. Presidente da Constitumte,
UlyssesGuimarães. Gostariamos de reafirmar, perante esta Subcomissão, os pontos de identidade
entre as vinte e três Assembléias Legislativas de
todo o Brasil, com relação ao Poder Legislativo
e à sua função de legislar.
As reivindicações são em número de 13. Lerei
cada uma delas para que V. Ex' Possam tomar
conhecimento.
1) inserir nas disposições transitórias norma
que assegure aos legislativos estaduais a autonomia constitucional para estabelecer a auto-reahzação plena, além da reprodução das normas
gerais;
2) atribuição de forma efetiva,ao Poder Legislativo, da função de controle políitco do Govemo,
além de ampla competência legisferante O Legislativodeverá ser o juiz da oportunidade, das providências do estado de serviço, podendo para tanto
interferir na administração pública, a fim de suspender atos administrativos e definir a ocasião
dos investimentos, mediante quorum qualificado;
3) acentuar a competência do Poder Legislativo como órgão fiscalizador das práticas de execução orçamentária e da politica financeira; condicionar à sua autorização prévia os atos pertinentes às relações intemacionais;
4) garantir ao Poder Legislativo orçamento
próprio e competência para dispor, mediante resolução, sobre a sua organização e criação de
cargos, a liberação dos recursos orçamentários
que lhe forem consignados, mediante fluxo pre-
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viamente aprovado, implicando a sua inobservância em sanções aos transgressores;
5) a criação de Estados-Membros ou alteração
dos respectivos territórios não devem ser decisão
unilateral do Poder Central, mas decorrente de
resolução solidária do Congresso Nacional, das
Assembléias e dos municípios interessados;
6) restringir a intervenção federal aos casos
de agressão estrangeira, manutenção da ordem
e da tranquilídade dos Estados-Membros, mediante requisição dos respectivos governos, assim
como para o resguardo do cumprimento das leis
e das sentenças federais;
7) revisão do sistema de dístríbuiçâo da competência legislativa, no tocante ao direito substantivo e processual, de forma que se assegure aos
Estados-Membros a possibilidade de atenderem
às peculiaridades locais;
8) revisão dos critérios de distribuição de competência tributária, no sentido de prover a suficiência material necessária à responsabilidade operacional de cada anteintegrante da Federação, propondo-se a criação de organismos paritários
compostos por representantes do Congresso Nacional, do Poder Executivo Federal, das Assembléias Leqislativas e das Câmaras Municipais, para
tonificação do Orçamento Nacional;
9) A isenção de impostos estaduais e municipais dependerá sempre'de deliberação e ratificação das respectivas Assembléias Legislativas e
Câmaras Municípals, caso seja prevista como matéria de legislação federal;
10) a organização mumcípal deverá ser da
competência exclusiva do Estado-Membro;
11) fortalecimento do princípio da legalidade,
eliminando a legislação por decretos, portarias
e instruções, como o restabelecimento da observância do preceito de que ninguém é obrigado
a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude da lei;
12) recuperação da plenitude das imunidades
parlamentares, segundo a tradição do Direito
Constitucional brasileiro;
13) maior participação das Assembléias Legislativas no processo de elaboração da nova Constituição, objetivando contribuir para que a Assembléia Nacional Constituinte receba sugestões regionais que expressem e configurem as peculiaridades sociais e econômicas de cada Unidade
da Federação;
14) criação de centros estaduais de sistematização de sugestões recebidas de entidades representativas do âmbito estadual com a finalIdade
de contribuir para o aprimoramento do texto
constltucronel, devendo essas sugestões serem
entregues à Assembléia Nacional Constituinte até
à data de 30 de julho do corrente ano.
Irão observar V. Ex"s as anotações que fizemos
sobre cada um desses itens abordados,
. Cremos, Sr. President: e Srs. Constituintes, que
VIvemos numa Federaçao apenas no nome, porque, na verdade, vivemos em um Estado unitário.
Para se restabelecer a verdadeira democracia, para que se chegue à democracia representativa
ou participativa, como defenderam 05 eminentes
expositores anteriormente, é preciso que haja
uma descentralIzação do poder neste País
O homem brastlerro vive no murucípio e não
na União, Não é possível que 05 recursos dos
impostos sejam trazidos do município, do Estado,
para a União, com custo operacional e adminis-

trativo caríssimo e, depois, voltem para o município ou para o Estado, na forma de auxílio que
o Governo Federal concede a cada Estado-membro ou a cada município brasileiro.
Estamos verificando que dos quatro mil municípios brasileiros, três mil estão em condições
falimentares. Se não fizermos, realmente uma Federação, não haverá democracia neste País
Agradeço aos eminentes Parlamentares a possibilidade dessa participação. (Paímas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Agradecendo ao Deputado Estadual LuizAlberto
Martins de Oliveira a sua colaboração convido
o último expositor de hoje, Presidente da União
dos Vereadores do Brasil, Vereador Paulo SilJas,
a usar da palavra.
O SR PAULO SILLAS - Cumprimentamos o
Presidente desta Subcomissão, o Constituinte Bocayuva Cunha, o Relator, Constituinte José Jorge,
05 demais Constitumtes membros desta Subcomissão Gostaríamos de ressaltar a presença de
nosso companheiro Aldenor de Línhares, tesoureiro da nossa entidade, e do Constituinte Carrel
Benevides, ex-Vereador do Amazonas e ex-Presidente da União dos Vereadores daquele Estado,
um dos nossos companheiros nesta Constituinte
e que nos está prestigiando.
Srs. Constituintes, não poderíamos, antes de
apresentar as nossas propostas, deixar de fazer
uma avaliação do que é o Poder Legislativo hoje
a nível municipal. Ele apresenta um quadro bastante preocupante, porque 05 prefeitos eleitos por
uma parcela ou por um segmento da sociedade,
acabam comandando todo o processo político
de uma cidade, pois detêm em suas mãos o poder
econômico decisório. Com isto, interferem diretamente dentro das Câmaras MuniCipaiS, o que acaba-se alastrando às Assembléias Legislativas e ao
próprio Congresso Nacional.
Vejam V. Ex", logo após uma eleição em um
município, o prefeito olha o perfil dos Vereadores
eleitos e escolhe aqueles que poderão lhe dar
sustentação ou ser a base de sustentação do seu
governo Escolhidos 05 elementos, começa o proce~so de ingerência do Poder Executivo no Legislativo: oferece emprego para o tio, para a mãe,
para a avó, para a sogra desses vereadores. A
partir desse instante, logo no início, o Presidente
da <;=âmara não é escolhido entre 05 seus companheiros para representar o Poder Legislativo, mas
sim para ser o elemento que interessa ao prefeito,
ao Poder Executivo, para defender seu interesse
e a tramitação de seus projetos naquela Casa
de Lers, Através desse processo de ingerência do
Poder Executivo no Poder Legislativo este começa
a se esfacelar. O recado é direto e imediato do
Executivo: "Vereador fulano de tal, beltrano, etc,
tenho aqui a lista de quem contratei a seu pedido
Se não votar a maténa que desejo depois do resultado da eleição estarão todos na rua." E os telefonemas começam a acontecer de noite, de madrugada e durante as horas de sessão, que são interrompidas para que os recados do Executivo cheguem diretamente aos representantes do povo
nas Câmaras Municipais. Começa a ingerência
direta do Poder Executivo. Qual a função, hoje,
de um Vereador? Qual a função que exerce, hoje,
o Poder Legislativo local? Como já disse nosso
companheiro Bosco, é um despachante de luxo.
Atende, em seu gabinete, eleitores para tirar cartei-
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ras de identidades, certidão de nascimento, arrumar atestado de óbito, conseguir uma vaga no
hospital da capital ou no hospital mais próximo,
conseguir uma ambulância, e assim sucessivamente, Depois, ele passa a ser um assistente social de luxo, porque com o Vereador não há necessidade de se marcar audiência; encontra-se com
ele na padaria da esquina, no bar da esquina,
no supermercado. E aos Vereadores são cobrados as promessas de campanhas políticas de governadores, do Presidente da República que vamos eleger, dos Deputados estaduais e federais:
"Como é, Vereador, e o Deputado que veio fazer
campanha aqui e disse que ia trazer uma escola
para o nosso município? Já passaram três anos
e a escola lá não foi construída". Cobranças neste
prometeu fazer isso e você não faz nada? E o
seu partido, que tinha essa e aquela proposta"?
Somos diretamente ligados à comunidade, e a
cobrança é feita diutumamente. Em nossas casas
principalmente nos municípios médios e peque~
nos, os eleitores batem às portas a qualquer hora
do dia ou da noite para reivindicar ou cobrar.
Nesse aspecto, muitas vezes ficamos sem poder
dar resposta, porque perdemos o elo de VInculação com 05 Deputados que assumem suas funções no âmbito estadual e federal. O Executivo
detém todo o poder de decisão. Não bastasse
isso, :ambém ?etém o poder econômico. Hoje
as Camaras nao podem legislar sobre matéria
financeira Um Vereador não pode dar nome a
uma rua porque a mudança da placa com o nome
da rua significa despesa no orçamento financeiro.
Portanto isso é constrtucíonalmente proíbrdo e
vetado ao Vereador. Assim, o Vereador começa
a fazer o trabalho de assístencralísmo, que a nada
leva. A experiência tem demonstrado que em cada
eleição municipal a média de renovação é de
80% . Em 1982, renovaram-se 80% das Câmaras,
porque o eleitor munícipe, que espera um Vereador que vá defender seus interesses e os da comunidade, quando o procura para pedir uma máquina para motonivelamento, apedregulhamento
de sua rua ou bairro, se não comungar e rezar
na cartilha do prefeito, não é atendido Decepcionado o eleito vai tentar outra opção na eleição,
porque o Vereador não pôde atender sua aspiração, sua reivindicação. O Vereador acaba correndo para o lado do Executivo, formando a corrente
majoritária desse poder, para tentar permanecer
à frente de sua comunidade. Com isso, as Câmaras Municipais estão perdendo seu poder para
as associações de amigos de bairros, associações
de moradores. Essas sociedades de amigos de
bairros se unem por não encontrarem no Poder
Legislativo o canal para reivindicar melhorias em
âmbito globaL Sentindo a impotência do Poder
LegislatIvo, se organizam, discutem seus problemas. Verificam as necessidades de seu bairro e
vão reivindicar diretamente ao prefeito, O prefeito,
para afrontar e enfraquecer mais ainda o Poder
Legislabvo, acaba atendendo aos presidentes de
associações de moradores, para não atender ao
Vereador, para mostrar que a Câmara não presta,
e que se os presidentes de associações de moradores se organizarem terão espaços nas prefeituras.
Esse processo de desgaste do Poder Legislativo
se dá a nível municipal, estadual e federal. Desde
a época do militarismo que se vem jogando na
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imprensa informações para desmoralizar o Poder
Legislativo como um poder inoperante, sem influência nas decrsões, o que na verdade o é, por
não poder emendar uma peça orçamentária: simplesmente aprova ou a rejeita, não pode fazer
propostas de mudança de governo.
Não bastasse isso, os vereadores estão sofrendo ingerência do Poder Executivo, que usa a arma
da suplementação de crédito nos orçamentos,
que chega a ser de 100%. As Câmaras Municipais
estão assmando cheque em branco para o Poder
Executivo, quando este aprova o orçamento com
50% ou 100% de suplementação. Em todos os
orçamentos, num País inflacionário como o nosso, em que fique registrado um superávit, a Câmara, por antecipação, Já delibere que o prefeito pode
tirar verba da educação para a saúde, para a segurança ou qualquer outro setor sem qualquer autorização prévia do Poder Legislativo,que está abrindo mão dessa prerrogativa por ingerência e pressão dessas forças ocultas que estão no Poder
Executivo.
Se não bastasse isso - como diz o Deputado,
podem nem ser ocultas, mas que estão aí para
todo o mundo ver - temos os famigerados decretos-leis. ACâmara de Vereadores representa todos
os segmentos da sociedade. Os vários partidos,
o_s comerciantes, os trabalhadores estão ali representando a sociedade, e o prefeito representa apenas um segmento da sociedade. No entanto, ele
define, por exemplo, a tarifa de ônibus. Simplesmente, através de um decreto-lei, o prefeito diz
quanto todo o povo irá pagar por uma passagem
de ônibus, sem ouvir a Câmara Municipal.
O que mais endividou e contínua endividando
os municípios brasileiros, os Estados e a União
é a famigerada desapropriação, que não precisa
da aprovação da Câmara Municipal E os chefes
do Poder Executivo estão desapropriando terrenos que valem 100 rmlhôes e pagando 1 bilhão
de cruzados por eles, sem qualquer autorização
das Câmaras de Vereadores, das Assembléias Legislativas e do próprio Congresso Nacional. Desapropriações que são feitas simplesmente por uma
"canetada", como chamamos na nossa linguagem Basta o prefeito levantar de mau humor
para passar pela propriedade de um inimigo político, determinar que o terreno seja desapropriado
Ele vai à prefeitura e assina um decreto, desapropriando aquele terreno, sem que haja qualquer
discussão, qualquer apresentação de motivos para a desapropriação daquela área. A isto chegou
a situação do Poder Legislativo.
Não podemos também deixar de falar, nesta
oportunidade, na questão da reforma tributária.
Srs. Constitumtes, esta é uma questão de fundamentaI importância que estamos acompanhando
com bastante preocupação. O Estado e a União
são figuras jurídicas, apenas. Ninguém mora no
Estado, ninguém mora na União. Todos moramos no município e dependemos dos serviços
nele prestados. Mas ocorre que cada soma de
cem cruzados de Impostos paga pelo cidadão
brasileiro está dividida da seguinte forma: Cz$
7,00 para o município, Cz$ 23,00 para o Estado
e Cz$ 70,00 para a União. E vejam que a-sobras
realizadas pela União não são discutidas pelas
comunidades, como, por exemplo, a das usinas
nucleares, hoje tão debatidas e questionadas. Na
realidade são os quatro mil municípios brasileiros
que, através de suas arrecadações, pagam essa

obra. Noventa e nove por cento dos municipios
não pediram dinheiro emprestado ao exterior,
mas são eles os responsáveis pelas contríbuíções
para o pagamento da dívida externa, deixando
por isso, de atender às necessidades de instalações de redes de esgotos, de posto de saúde
etc., para o bem de suas comunidades. Apenas
uma pequena parcela dos municípios - capitais
e algumas cidades privilegiadas - gozaram desses dois benefícios desses empréstimos externos,
e, no entanto, é a grande maioria dos municípios
que, com seu trabalho e sua arrecadação, está
pagando essa dívida sem sequer sabemos de que
maneira foi contraída.
Há, também a questão das regiões metropolitanas. Nas regiões metropolitanas estão acontecendo absurdos. Citarei o exemplo da capital de
São Paulo, que conheço. Lá pode-se criar indústria em cada esquina, em cada bairro. Levanta-se
uma mdústna e não há restrição alguma. Mas
o Município de Juquitiba, porém está proibido
de ser industrializado porque se situa numa área
de mananciais, protegido para garantir água à
população de São Paulo. No entanto, não há nenhum repasse, nenhuma compensão de tributos
de capital de São Paulo para Juquitiba e para
os outros trinta e sete municípios incluídos na
área de proteção aos mananciais, que garante
a qualidade de vida de milhões de habitantes daquele Estado. Hoje, por exemplo, quando o Prefeito Jânio Quadros decreta um aumento das passagens dos ônibus urbanos, as novas tarifas também passam a ser cobradas nesses trinta e oito
municípios, sem nenhuma deliberação das Câmaras Municipais. Por uma lei municipal de São
Paulo qualquer ônibus, de qualquer município,
que entrar em sua área urbana tem que cobrar
a mesma tarifa vigente na capital. Esta é -uma
questão séria que tem de ser debatida.
Posto isso, quais são as nossas sugestões')
Temos que dar prerrogativas ao Poder Legislativo. E aqui gostaria de dizer alguma coisa sobre
os vereadores. Eles temem os deputados estaduais, porque estes estão ligados aos governadores. E, uma vez divididas as secretarias, os órgãos etc., os governadores começam a policiar
a Assembléia Legislativa,e quem não andar direitinho vai embora. Os deputados federais estão lá
para indicar quem vai ser o representante do ministério no seu Estado etc. Muito bem, já sabemos
dessas coisas, e isso acontece nos três níveis de
Governo. Portanto ou devolvemos agora as prerrogativas ao Legislativo, ou continuaremos com
esse mesmo discurso e até mesmo fortalecendo
essa estrutura que aí está.
Uma reforma tributária, com a permanência
dos moldes legislativos de hoje, criaria a figura
do superprefeito, do superchefe político das comunidades, que, com tanto poder em suas.màos,
praticamente defimria a vida nacional. Temos que
devolver prerrogativas como esta: que as Câmaras, as Assembléias e o Congresso Nacional possam legislar sobre matéria financeira. E legislar
sobre matéria financeira é o quê? É elaborar o
orçamento do seu município. Poder Executivo o nome está dizendo - é para executar aquilo
que foi debatido e aprovado na instância dos representantes de todos os segmentos da sociedade
A questão do aumento do funcionalismo, hoje,
é prerrogativa do Executivo. Temos prefeitura
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com 80% dos seus orçamentos empenhados nos
gastos com o funcionalismo, e a Câmara Municipal não pode intervir. Ela aprova ou desaprova
a proposta de aumento para o funcionalismo As
Câmaras não podem opinar sobre o número de
funcionários que os prefeitos contratam para os
seus quadros; ou seja, eles incham os quadros
e comprometem todo o orçamento do munícípfo
com o pagamento do funcionalismo. E o que
estamos vendo agora. Os governadores, desesperados, tentam acabar com os "marajás" e demitem em massa, porque, se assim não o fizerem,
não poderão governar os seus Estados.
Esta é a realidade que temos hoje no Brasil.
Se não legislarmos sobre matéria financeira, opinando sõore número de funcíonáríos e aumentos
para o funcionalismo, certamente não exerceremos esse poder.
A-imunidade parlamentar tem que ser estendida até aos vereadores. Temos o caso do Presidente da Câmara de Ribeirão Preto, que é uma
cil:tade de expressão no Estado de São Paulo.
Ele denunciou a morosidade da Justiça na sua
cidade, porque seu pai foi assassinado e há cinco
anos a Justiça não dá uma solução ao caso. Ele
denunciou isso como parlamentar e foi condenado pelo juiz da comarca a quatro meses de
prisão. Isso aconteceu no mês passado. condenado a quatro meses de prisão porque denunciou
a morosidade da Justiça. O juiz simplesmente
decretou o sua prisão. Deve estar cumprindo a
pena em liberdade, porque é réu primário.
O Sr. Presidente adverte-me de que meu tempo
está esgotado mas a mmha imunidade permite
que eu continue um pouco mais. Serei rápido,
Sr. Presidente. Sobre a questão da reforma tributária, volto a frisar uma coisa. Na minha cidade,
por exemplo - vejamos .Sra-Gonstítnírttesque
absurdo - foi instalado um posto do Ministério
do Trabalho. Só que o Ministéno mandou o seguinte recado: se a Prefeitura não alugar o prédio
e não contratar os funcionários, o posto não será
instalado. Ora, ficamos com Cz$ 7,00 de um bolo
de cem e ainda oferecemos prédio para a União
e para o Estado! E, se não fornecermos gasolina
para a Polícia Estadual, esta não funcionará! Além
de ficarmos com apenas Cz$ 7,00, sustentamos
os órgãos dos governos estadual e federal que
estão nas nossas comunas.
A questão do Poder Judiciário já foi bem debatida. Defendemos a idéia das Cartas próprias, que
já funciona no Estado do Rio Grande do Sul, Cada
Câmara Municipal elabora a sua própria Constituição. Isso já existe no Rio Grande do Sul e esperamos seja prática que se estenda a todo o País,
porque não deu problema algum. Cada município
do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tem a sua
realidade, sua peculiaridade.
Hoje, por exemplo, temos o problema dos bancos. Na nossa Câmara, propusemos uma lei que
fixa o horário de funcionamento dos bancos das
10 às 16h 30min. Estamos debatendo essa lei.
MUItos alegam que o horário de funcionamento
dos bancos é uma norma do Banco Central, mas
o fato é que dentro do espírito da própria Constiturção em vigor, o município tem de ter as suas
prerrogativas Mas, por umas regrmhas do Banco
Central, acaba-se interferindo no funcionamento
desse processo
Fínahzando, queremos apresentar uma proposta nova que trata da formação de câmaras metro-
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acho que não é o caso de marginalizarmos a
contribuição dessas entidades e atribuirmos ao
Poder Legislativo a competência para tomar illiciativas de leis para o controle do Executivo, e
assim por diante. Acima de tudo, estou de acordo
com a participação popular. A iniciativa popular
na proposição de leis - e isso não é novidade
- está nas Constituições da Espanha e da Itália
se bem que Constituição espanhola abre exceção
para determinados casos por exemplo: matéria
financeira e concessão de anistia não podem ser
de iniciativa popular. E também há questão do
número de proponentes. Na Espanha, que deve
ter menos da metade da população do Brasil,
exige-se quinhentos mileleitores para uma proposição dessa natureza, a iniciativa, popular para
um projeto de lei.Então caberia, no Brasil,discutir
o número mínimo de eleitores necessário para
uma iniciativa dessa natureza. A Constituição italiana também consagra isso, bem como outras,
mas vou ficar apenas com estes dois exemplos.
Por ISSO, não vejo nenhum demérito para o Poder
Legislativo no acolhimento desse tipo de proposta, desde que se procure realmente a melhor forma de colocar isso em prátrca num país como
o nosso, até porque entendo que todos nós que
estamos aqui temos uma preocupação muito
grande em ser fiéisao nosso mandato e aos eleitoiaram para esta Casa.
Gostaria ainda de fazer um pequeno comentário sobre a questão do Senado, porque esse
assunto aqui foi abordado, e não só em atenção
à presença do Senador Constituinte Nelson Wedekin: ou radicalmente contrário à extinção do
Senado. Acho que mesmo esses setores chamados progressistas, que defendem a extinção da
Câmara Alta,incorrem num erro muito grave, porque, afinal de contas, há uma grande desigualdade na Federação. Adesigualdade brasileiranão
é só entre pessoas, mas entre regiões e Estados.
Três ou quatro Estados e aqui estou sendo generoso, porque poderia citar apenas São Paulo detêm o poder econômico neste País. É tão grande a preocupação desses Estados com esse poder econômico, que recentemente vimos um Governador de Estado ser vetado para o Ministério
da Fazenda por seu próprio partido, simplesmente
porque é um estranho no ninho, não pertence
a essa região que detém a hegemonia econômica
e financeira do País. De forma que considero um
equívoco propor-se a extinção do Senado. Estaria
de acordo com a redução do tempo do mandato
dos Senadores. Acho que o Senado, embora tido
como uma Casa conservadora, dá certo equilíbrio
à Federação, na medida em que Sergipe tem
a mesma representação que São Paulo, ou o Acre
a mesma que Minas Gerais.
Outra coisa. Penso que a participação popular
na propositura de leis não deve ser tudo. Para
que o Brasil seja uma nação democrática, moderna e pluralista é necessário muito mais. E eu
gostaria de me referir a algumas mamfestações
feitas aqui, ainda que en passant, como as que
favorecem a representação popular classista, o
que não é nem deve ser. Tivemos até uma experiência disso, no passado, que não foi nada boa.
Ela é um corte da sociedade. O que poderíamos
discutir é a legitimidade dessa representação, e
aí teremos duas vertentes para investigar mars
profundamente a hipótese. Uma é o colégio eleitoral. Nesse particular, acho que o Brasiltem avan-

çado muito nesses últimos anos. Se fizermos uma
revisão desde a época em que o individuo precisava ter um montante de renda para ser eleitor,
veremos que houve muitos avanços: a incorporação ao eleitorado do voto das mulheres, dos
militares e, recentemente, dos analfabetos. E devemos levar em conta que no Brasil o voto ainda
é obrigatório. É o maior colégio eleitoral do mundo. Nos Estados Unidos o voto é facultativo e
a abstenção é muito grande.
Então, em matéria de colégio eleitoral,de exercício da cidadania no ato de votar, nós vamos
bem. É possível que a nova Constituição incorpore os praças-de-pré e outros segmentos que
não têm ainda o direito da cidadania completamente concedido.
Por outro lado, há de ser questionado o poder
econômico, que conspurca a natureza do mandato. É verdade que a influência do poder econômico é grande nas eleições, mas ...
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa considera a exposição de V. Ex" extremamente interessante, mas o tempo de V. Ex' já
está duplamente esgotado.
O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARAJá vou concluir,vou poupá-los de ouvirem a continuação de meus argumentos. Em relação ao poder econômico, acho que temos que aperfeiçoar
mecanismos de controle para evitá-lo ou fazer
com que ele atue o mínimo possível. Na verdade,
isso não é um problema só brasileiro. Ele pode
ser até mais agudo aqui no Brasil,mas, de alguma
maneira, está presente nos diversos países do
mundo. E também não é absoluto. Aqui mesmo,
em Brasília, temos exemplo de alguns candidatos
que se excederam largamente no uso do poder
econômico e foram derrotados. Há mecanismos
que podem limitar também a influência desse
poder.
Para concluir o meu pensamento, acho que
fundamentalmente o nosso problema é o de
maior controle da sociedade sobre o governo,
e para isso temos vános mecanismos - e espero
que a nova Constituição os incorpore ao seu texto
que poderão ser utilizados: a ação popular; as
audiências públicas na tramitação dos projetos
no Congresso Nacional;a publicação de decretos
que regulamentem leis por parte do Executivo,
com pelo menos sete dias de antecedência, para
que as partes tomem conhecimentos do seu texto,
possam discuti-lo, colocar as suas questões etc.
O que falta ao Governo, realmente, é lealdade
para com a sociedade, e, conseqüentemente, estabelece-se esse grande divórcioentre povo e governo, entre SOCIedade e governante.
E finalizo referindo-me à questão do espaço
físico, no Congresso para atuação dos representantes das instituições da sociedade ciVJi. Acho
que o problema não é de espaço físico, mas de
espaço político, até porque não haveria espaço
físico aqui para acolher todas as entidades que
são realmente representativas da sociedade. Se
fizermos uma análise do que aconteceu com os
três Poderes nos últimos anos, vamos verificar
que o Executivo se modernizou, se aperfeiçoou
na sua mecânica de trabalho e avançou sobre
os outros dois Poderes: o Judiciário e o Legislativo. O Legislativo modernizou-se, construiu prédios, até computadores utiliza, possui uma série
de instalações realmente muito confortáveis, mas
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perdeu poder. E com o Judiciário foi pior, pois
não se modernizou e perdeu poder. Daí ser hoje,
talvez, a instituição mais retrógrada, mais atrasada. Minha confiança é de que a sociedade vai
progredir, vai avançar com mais poderes, e conseqüentemente haverá mais deveres para o Legislativo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a V.
Ex" pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Mesa agradece a contribuição do Constituinte Lúcio Alcântara e passa a palavra ao Constituinte
Jorge Hage.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ilustres convidados,
entendo que a natureza desta audiência pública
hoje é um tanto diversa das outras que aqui tivemos. Temos tido audiências da maior utilidade,
mas, sem dúvida, com um caráter diferente, por-·
-que nas outras oportunidades tivemos aqui professores, conferencistas, ex-ocupantes de funções
que traziam experiências da maior utilidade para
serem relatadas, e o nosso papel era realmente
mais de ouvirexperiências outras. Hoje,a situação
é um pouco distinta, porque além desse aspecto
temos que perceber que aqui estão representantes de entidades da sociedade civil, portanto, com
o poder de representação, o que os coloca seguramente na posição, eu diria até, em certo sentido,
reivindicante, de quem traz propostas, de quem
traz demandas para a Constituinte.Acho que cabe
a nós, hoje diferentemente das outras ocasiões,
o papel de dizero que, dentro desse painel tendendo a absorver e discutir já no sentido da incorporação ou não de sugestões, e debater nessa direção. Parece-me que esse é o caráter diferente
desta audiência, que, por isso mesmo, considero
da maior importãncia.
Para não tomar muito tempo, e se a tolerância
do Presidente permitir, quero tocar em alguns
pontos selecionados. O primeiro deles seria a
questão da democracia representativa versus a
participação popular direta. Quero crer que não
devemos colocar as coisas como conflitantes ou
mutuamente excludentes. Temos que entender
como um fenômeno do mundo moderno, da sociedade moderna, a necessidade da absorção e
adoção de mecanismos de participação popular
direta,formas mais diretas de partícrpação no bojo
da democracia representativa, da qual, evidentemente, não iremos fugir.Esta participação, entendo, que vai ocorrer contra ou a favor do Poder
Legislativo, e cabe a nós, que o defendemos, fazer
com que ela ocorra a favor,com que seja incorporada via Poder Legislativo. De outra sorte, ela vai
acontecer diretamente no âmbito do Poder Executivo, como foi aqui muito bem exposto pelo
Presidente da União dos Vereadores do Brasil,
à revelia e contra o Poder Legislativo, como fator
do seu enfraquecimento, mediante a conexão e
a interface direta do Poder Executivo com as entidades intermediárias da sociedade, driblando o
Poder Legislativo.
Esse é que seria o grande engano. Se o Poder
Legislativo aqui se fechasse no entendimento estritamente representativo e puro, considerando
uma ofensa as manifestações diretas, ficaria seguramente "vendo o bonde passar, da janela", porque a sociedade não vai deixar de se manifestar
diretamente, e vai fazerisso junto ao Poder Executivo, que é a pior forma, a meu ver, de exterio-
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polítanas, ou seja: as câmaras dos municípios são
eleitas e, depois, cada cidade elege um membro
para formar a câmara metropolitana, que deliberará sobre coisas comuns, tais como tarifas de
ônibus, problemas do lixo, enfim, questões comuns às trinta e oito comunidades que formam
a região metropolitana. Esse seria um mstrumento para organizar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo.
Agradeço aos Constituintes a atenção na esperança de que agora - ou nunca mais - teremos
um Poder Legislativo forte e que realmente influa
nas questões necíonars,
Muito obnqado, Sr Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - A
Presidência agradece ao Vereador Paulo SUas,
Presidente da União dos Vereadores do Brasil,
a sua contribuição aos nossos trabalhos.
Passamos agora à fase dos debates. Está com
a palavra o Constituinte José Jorge, Relator da
nossa Subcomissão.

O SR. RELATOR(José Jorge) - Sr. Presidente,
Deputado Bacayuva Cunha, Srs. Constituintes,
Srs. convidados, gostaria de, em primeiro lugar,
agradecer a presença de todos. Na realidade, tivemos a idéia de realizar esta audiência pública,
por sugestão, inclusive, do Senador Nelson Wedekín, exatamente com o sentimento de venficar
como as mstítuíçôes, como as demais representações populares vêem o Poder Legislativo, porque esta é a melhor maneira de juntarmos as
nossas opiniões de deputados federais, de Constítuíntes, de legisladores, alguns dos quais, ex-deputados estaduais, ex-vereadores, aos líderes comunitários ou sindicais. Mas, é importante que
atualizemos essas informações, para tanto ouvindo representantes das diversas instituições, que
nos podem dar uma palavra atualizada sobre o
pensamento de cada instituição representativa da
população brasileira em relação ao Poder Legislativo.
Sr. Presidente, acredito que tivemos sorte na
forma de organizar esta audiência pública, porque
procuramos tomá-la a mais representativa possível. Por isso, temos aqui representantes de sindicatos de operários ou de trabalhadores, como
o Dr. Ulisses, do DIAP, que está conosco na Câmara participando do trabalho técnico-parlamentar
que aqui se realiza, e, portanto, tem uma visão
atualizada dos problemas. Temos também o Dr.
Amauri Temporal, representando as associações
comerciais, que também já tem participado de
diversos debates aqui na Câmara ou mesmo no
Senado, e, portanto, tem representatividade e experiência para expor o seu ponto de vista. Temos
representantes das associações de moradores,
que são instituições que vêm crescendo bastante
nos Estados, nos municípios e têm tido uma representatividade cada vez maior, inclusive, agora
já se unem para formar uma federação ou confederação nacional, Portanto, a opinião deles também é importante para nós. Temos também as
opiniões dos deputados estaduais, através do Deputado Luiz Alberto Rodrigues. Conhecemos as
opiniões dos vereadores pela palavra do Presidente da União dos Vereadores, que também são
opiniões bastante atualizadas e enriquecedoras
para nós Agradecemos a todos que para aqui
se deslocaram de suas cidades, dos seus Estados,
para trazer as suas opiniões. E fiquem certos de
que elas serão levadas em conta.

E evidente que nem todas as opiniões aqui
manifestadas são próprias das representações do
Poder Legislativo, porque nós aqui cuidamos especificamente do Poder Legislativo, de certa forma do Poder Legislativo Federal, haja vista que
os poderes legislativos dos Estados e municípios
muitas vezes têm atribuições constantes das
Constituições estaduais, baseadas nas do Poder
Legislativo Federal. Portanto, cabe a nós aqui organizar o Poder Legislativo Federal.
Há diversas sugestões quanto ao Poder Legislativo federal, todas elas importantes. De algumas
lJuJçiiiv~ :::~~ díecordar, ,:om outras concordar,
mas, de certa forma, todas trazem ao debate pontos muito importantes. E eu gostaria de citar um
ou dois pontos específicos.
Em primeiro lugar, o problema da consulta popular. Não tenho dúvida de que a consulta popular
é um instrumento que deverá ser utilizado sempre
que necessário. É evidente que uma consulta
popular, por mais tecnologia que possamos ter,
será sempre um instrumento para ser utilizado
no caso de problemas realmente prioritários,
quando os partidos políticos, as Assembléias, as
Câmaras de Vereadores ou mesmo o próprio
Congresso não consigam um acordo que represente o pensamento da totalidade da comunidade. Acredito que Câmara de Vereadores, Assembléia Legislativa, Congresso Nacional são
pontos de encontros para se fazer acordos que
representem um pensamento de certa forma unitário. Quando isso não for possível e quando houver relevância do assunto, não há dúvida de que
a consulta popular será um instrumento eficaz.
Também concordo que a consulta popular ficará
cada vez mais fácil de ser feita pelos instrumentos
tecnológicos de informática que estão sendo colocados à disposição da administração pública
e privada. No entanto, há de se reconhecer que,
no momento, sua realização ainda é murto difícil.
A última apuração eleitoral confirma este ponto
de vista. Lá no meu Estado, Pernambuco, só viemos a saber quem eram os deputados federais
e estaduais eleitos um mês depois do dia da eleição. Quer dizer, a Justiça Eleitoral demorou um
mês para apurar as eleições de deputados estaduaís e federais. No Ceará foi ainda pior, como
lembra alguns colegas. Mas em Pernambuco a
apuração demorou um mês. E recordamos que,
de certa forma, ela foi planejada com muita antecedência. Então, não há dúvida de que este é
também um assunto que tem que ser aqui tratado.
E vemos que somente realizando essas consultas
é que vamos conseguir diminuir esses prazos de
apuração.
Uma outra questão importante diz respeito às
Câmaras de Vereadores ou à participação dos
Vereadores. Não há dúvida de que os Vereadores
sofrem, nas suas bases, nos seus municípios, a
mesma coisa que os Deputados estaduais sofrem
em relação às suas Assembléias e que os Deputados federais sofrem em relação ao Governo Federal.
Só para os Senhores terem uma idéia, tramitam
no Congresso cento e sessenta decretos-leis baixados pelo Poder Executivo somente no atual Governo. Até a'gora nenhum deles foi aprovado, e
mais de oitenta, a metade, portanto, ainda estão
para ser lidos. E, no entanto, todos estão em execução; os seus efeitos já estão valendo para toda
a população. Então, não há dúvida - e disso
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os Senhores podem ter certeza - , de que esta
Comissão se preocupará em devolver ao Poder
Legislativo suas prerrogativas, todos queremos
acabar com estes abusos, do decreto-lei, do decurso de prazo e com todos esses instrumentos
que têm feito com que o Poder Legislativo realmente não tenha participação nas grandes decísóes nacionais. Concordo com o Vereador Paulo
Srlas quando diz que, na verdade, sem participar
d3 elaboração do orçamento, o Poder Legislativo
jamais vai-se impor, porque realmente é nessa
tarefa que está toda a alma da administração.
É ali onde o Poder Legislativo poderá gerar as
suas idéias e fazer as suas reivindicações. Acredito
que nós, a nível federal, e consequentemente a
nível dos Estados e dos Municípios, teremos um
Poder Legislativo que participará, de forma dinâmica, da elaboração do orçamento, porque essa
é a opinião praticamente unânime de todos os
membros desta Subcomissão.
Por último, gostaria de dizer que também acredito que com essa nova Constituição teremos um
Poder Legislativo forte, que abraçará em sua esfera, por exemplo, as associações de moradores,
as instituições intermediárias de organização da
sociedade, as quais, ao invés de serem concorrentes com o Poder Legislativo, irão colaborar,
participar ainda mais das atividades que iremos
exercitar.
Então não há dúvida de que quanto a isso 05
Senhores podem ficar tranquilos, porque esta é
a nossa orientação. Acho que o pensamento de
todos os que vieram aqui é parecido, porque lutam para o fortalecimento do Poder Legislativo
e pelo seu envolvimento na elaboração das politicas nacionais. Retomo a palavra ao Sr. Presidente,
para que os demais companheiros possam elaborar questões e participar do debate.
Muito obríqado,
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Vamos passar à parte dos debates propriamente
dita, solicito aos Constituintes que se inscreveram
que usem o tempo que combinamos, que não
excedam os três minutos. Evidentemente, a Mesa
será bastante democrática para permitir que esse
prazo seja prorrogado em casos excepcionais.
Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.

sa

O
CONSmUlNTE LÚCIOALCÂNTARASr. Presidente, vou começar pedindo uma tolerância antecipada para o meu tempo, porque acho
que as intervenções aqui foram bastante instigantes. Assim, pois, vale a pena nos aprofundar um
pouco mais neste debate, nestas discussões.
O que se pode deduzir não só do que se ouviu
aqui, mas do que se conhece e se lê, é que há
realmente uma crise da chamada democracia representativa Quer dizer, os éientistas políticos em
todo o mundo procuram achar meios e têm tentado formas de aprimoramento dessa democracia
representativa. Mas o que aconteceu no Brasil
dos últimos anos? As instituições, por força do
regime que tivemos e está incluído aí o Poder
Legislativo - perderam o poder, e mais do que
isso, recuaram e desapareceram do cenário politico do País. Isso deu margem a que a sociedade
se organizasse e procurasse outros canais de comunicação e de expressão É a chamada sociedade civil com suas diversas formas de organização que todos conhecemos. No momento em
que recobramos a plenitude democrática do País
e estamos caminhando para o Estado de Direito,
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rização deste fenômeno sadio e váhdo da manifestação direta da sociedade. Temos que buscar com
competência as formas de compatibiltzação e de
mútuo beneficiamento dos dois caminhos da democracia. Estou apresentando a esta Comissão,
ejá entreguei cópia ao relator, algumas propostas
concretas em termos de participação popular que
gostaria de dar conhecimento aos ilustres convidados, pelo menos da parte principal. Uma delas
é a que propõe a iniciativa popular no processo
legislativo por duas formas. Primeiro, com projetos de lei subscritos por mais de cinqüenta mil
eleitores e, segundo, por projetos de lei apresentados por entidades sindicais e outras entidades
representauvas da sociedade civil, desde que sejam de âmbito nacional e tenham bases constituídas legalmente em todos os Estados brasileiros.
Entendo que são duas formas que devem coexistir. Uma, da participação realmente direta da
iniciativa popular, pelo seu caráter mobilizador,
conscrentízador do próprio processo de coleta de
cinquenta mil assinaturas, e a outra, que já não
responde a este objetivo de mobilização e conscientização, mas que vai mais diretamente propiciar a entidades representativas intermediárias da
sociedade a intervenção direta no processo legislativo, mediante apresentação de propostas.
Entretanto isso deve ser feito com todo o cuidado, para evitar que se desmoralize mais esta instituição no Brasil. Nesse sentido, uma das cautelas
que proponho em um dos parágrafos deste artigo
consiste em estabelecermos um prazo máximo
de 180 dias, no qual a discussão e votação desses
projetos de iniciativa popular tenham obrigatoriamente de ser concluídos, contados da apresentação à Mesa e interrompido a contagem apenas
no recesso parlamentar. Decorrido esse prazo,
o projeto constará, obrigatoriamente, da ordem
do dia da primeira sessão ordinária, para votação
e discussão. É um pouco para responder à preocupação muito procedente de certos setores no
sentido de que essa abertura para a participação
direta da sociedade pudesse vira agravar o problema, já conhecido do Legislativo, dos milhares de
projetos dos próprios parlamentares que ficam
se acumulando nas gavetas sem tramitar. Dentro
da própria Constituinte já temos exemplos disso;
há projetos de resoluções propostos que estão
retidos na Mesa. De maneira que não vamos desmoralizar a iniciatIva popular estimulando que a
sociedade participe dos nossos trabalhos para depois engavetar seus projetos. É fundamental estabelecer um prazo fatal em que ele entre obrigatoriamente na ordem do dia para ser votado sim ou não, mas que se decida - e que o Legislativo assuma a responsabilidade da sua decisão.
O último detalhe nessa proposta é a permissão
do uso da palavra nas comissões e no plenário
por um representante dos seus signatários durante a fase de discussão do projeto, para defendê-lo.
Uma outra proposta nesse sentido é a que prevê
a participação, por formas também diretas, na
elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual, no que concerne à definição de prioridades e objetIvos dos gastos públicos e a forma
de custeá-los. É a partrcípação de entidades sindicais e outras representativas da sociedade civil,
as quais poderão apresentar propostas específicas a quaisquer das comissões parlamentares,

na forma e nos prazos a serem defimdos em lei,
que disciplinará também a sua participação na
respectiva discussão. E apresentação de propostas igualmente subscritas por mais de 50 mil eleitores, que terão o mesmo tratamento das propostas das entidades organizadas.
Indo rapidamente a outro ponto, quero dizer
aos senhores representantes das Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais que estamos
também propondo a extensão das imunidades
parlamentares, idênticas às concedidas aos deputados federais, aos vereadores e aos deputados
estaduais
No que se refere, em sentido mais amplo, às
prerrogativas do Poder LegislatIVO, há uma série
de propostas que gostaria de pôr à apreciação,
no sentido da extinção do decreto-lei, no modelo
que existe hoje em nosso País, adotando-se um
modelo semelhante ao da Constituinte italiana,
para compatibilizar as prerrogativas de independência do Poder Legislativo com as necessidades
óbvias do Estado moderno, com vistas á implantação do sistema parlamentar de governo, que,
quero crer, será consagrado por esta Assembléia
Constituinte.
A forma conciliatória dessas duas necessidade
e urgência ou imperiosas razões de sigilo, o Poder
Executivo tiver que adotar medidas normativas
provtsórías - assim as chamamos - envolvendo
matéria legal, deverá apresentá-Ias no mesmo dia
ao Congresso Nacional para apreciação e conversão em lei no prazo de 30 dias. Prazo, inclusive,
que reduz à metade aquele constante da italiana,
que é de 60 dias Se o Congresso Nacional não
se encontrar em sessão ou em funcionamento
naquela data as normas provisórias serão apresentadas à Câmara de plantão permanente, uma
comissão permanente que estamos propondo para funcionar no recesso e nos outros períodos
de intervalos de funcionamento do Plenário.
Essas normas provisórias perderão eficácia
desde o início de sua vigência, se não forem expressamente convertidas em lei no prazo de 30
dias, cabendo, nesse caso, ao Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas originadas dessas normas não confirmadas.
Com essas medidas, entendemos que estamos
no caminho - é claro, elas serão ainda amplamente discutidas e debatidas por todos os companheiros da Comissão - de conciliar as necessidades do Estado moderno intervencionista, como
entendo que deva ser capacitado para efetivar
as mudanças sociais. Não um Estado anôdmo,
neutro, liberal, mas um Estado que efetivamente
interferia na vida social, preservando a representação máxima da SOCiedade,que é o Poder Legislativo
MUlto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Obrigado, Constituinte Jorge Hage.
Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.
O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKINGostana, iníciaírnente, de cumprimentar todos os
expositores e garantir-lhes que cada um dos pontos que foram aqui abordados servirão como uma
contribuição muno substantiva à continuidade
dos nossos trabalhos Quero, entretanto, colocar
algumas questões, principalmente em relação à
intervenção do Vereador João Bosco.
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Vejo que na proposta da Conam, entre outras,
ser reivindica a participação do povo na adrnmístração da Justiça, do Poder Judiciário. Pede que
as entidades representativas da SOCiedadeciviltenham iniciativa de leis Pede, igualmente, a criação
de uma tnbuna popular nos vários parlamentos
e a promoção de consultas plebiscitárias ou referendánas junto à população. Mais ainda, que as
instâncias e as organizações populares, de modo
geral, tenham poder decisório junto ao Poder Legislativo. Adiante, pede também a participação
de representantes das organizações populares na
elaboração dos orçamentos. E, finalmente, diz
que todo o poder emana do povo e em seu nome
é exercido, sem prejuízo dos mecanismos do exercício popular direto do poder.
A Conam, por todas assas propostas, com muita clareza, defende uma participação efetiva das
chamadas organizações populares. Nos trabalhos
do Legislativo.
A tese defendida pela Conam, com muita clareza, é no sentido de dar muita força, dar uma dimensão nova às chamadas organizações populares no processo decisório, no processo político,
como um todo, no seu conjunto.
Quero perguntar ao Vereador João Bosco, se
de certo modo, as organizações populares, nessas
condições, em vários momentos, não substituem
os partidos polítrcos. E se não há uma contradição
nesse ponto, na medida em que a Conam propõe
o parlamentarismo, quando todos sabemos que
o parlamentarismo só terá eficácia, só será um
regime que cumprirá aquilo que dele se espera,
com partidos políticos fortes. Pergunto se isso
não corresponde àquilo que passou, e não ao
futuro? Quer dizer, as organizações populares
avançaram na sua presença na vida da sociedade,
particularmente, no caso da Conam, nos bairros,
Vilas, favelas, como é colocado aqui, na medida
em que houve um esvaziamento do Poder Legislanvo, Nesse sentido, sendo as associações de
moradores uma forma de organização mais limitada da SOCiedade - Iímítada à vida do bairro,
ao buraco da rua, à iluminação pública, aos problemas de urbanização - na mesma medida em
que as associações profissionais e sindicais também têm o seu limite de tratar das questões de
salários, das condições de trabalho dos trabalhadores das respectivas categorias, na verdade os
partidos políticos, a meu juízo, são também uma
organização da sociedade, e a mais ampla, abrangente e completa, porque na mesma medida em
que trata do buraco da rua e da vida sindical
e dos trabalhadores, trata também dos grandes
problemas nacionais. Perguntaria ao nobre Vereador se não há aí uma contradição, e como ela
se resolve. Na medida em que se fortalecem as
organizações populares - solução que eu também desejo e para a qual me esforço - não
há, de outro lado, um esvaziamento da grande
organização da sociedade, por excelência a mais
completa e abrangente, que é o partido político?
Do caro Deputado Estadual LuizAlberto gostaria de saber que idéia pessoalmente faz V. Ex',
ou a UPl, porque certamente, conversa com os
deputados estaduais de todo o Brasil, sobre a
questão dos Tnbunars de Contas Em nossa Subcomissão, pelo menos em um momento do debate que travamos no seu interior, de certo modo
concluimos que os Tribunais de Contas são ViStOS
e até colocados nas Constituições estaduais e na
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Constituição federal como órgãos auxiliares. Mas
isso na prática não existe. Na verdade. os Tribunais de Contas são uma espécie de quarto poder.
Têm uma independência, uma autonomia que
não corresponde nem se compatibiliza com sua
condição de órgão auxiliar.
São essas as minhas interpelações. Desculpeme o Sr. Presidente se demorei demais.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Presidente da Corram, que tem
três minutos para responder.
O SR. JOÃO BOSCO DA SILVA - Nobre e
ilustre Constituinte Nelson Wedekin, entendemos
que as entidades devam ter formas de organização independente do povo, sem qualquer interferência nas decisões e funcionamento dos partidos políticos, das religiões e do próprio Governo.
Das entidades participam não só pessoas que
já fizeram uma opção político-partidária, como
também outras que não fizeram qualquer tipo
de opção. São entidades amplas, gerais - pelo
menos deveriam ser as que se constituem dessa
forma. São entidades gerais de representação de
determinado segmento da população que se reúne em função de problemas e necessidades comuns e de certas afinidades.
No nosso entendimento, o partido político é
a forma superior de organização social, porque
é um instrumento de luta pelo poder político. Temos, inclusive, incentivado, nas nossas pregações, nos contatos que temos mantido com as
lideranças comunitárias, pelo País afora, que as
mesmas façam sua opção político-partidária segundo sua consciência, as que dêem um salto
na qualidade de sua participação. Até para levar
para os partidos políticos sua experiência e o conhecimento que têm acerca da realidade do povo.
Achamos que de forma alguma os diferentes canais de forma de participação que se possam
criar dentro do Legislativo,dentro do poder público, da administração das diferentes esferas de
governo, da sociedade civil, das organizações populares, vão concorrer ou limitar participação dos
representantes dos partidos políticos. E mesmo
nas Câmaras Municipais, ao nivel dos municípios,
as associações de moradores têm sido orientadas
no sentido de não procurar atuar na substituição
do papel do Vereador, que tem prerrogativas próprias. Elas devem, sim, apoiar-se nos Vereadores
para conquistar seus direitos e defender seus interesses. Entendemos que essa participação das
entidades não cria competição, não disputa espaço. Ela permite a participação de setores da população que muitas vezes não têm vivência partidária, as decisões, digamos, majoritárias e consensuais dessas entidades são suprapartidárias,
criando, por isso, condições para construirmos
a unidade do povo pela base, sem que muitas
vezes haja interférência da paixão partidária.

e

O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Presidente da União Parlamentar
Interestadual, Deputado Estadual LuizAlberto.
O SR. LUIZ ALBERTOMARTINS DE OLIVEIRA
- V. Ex" tem razão no seu raciocinio, eminente
Senador Nelson Wedekin. Em todos os Estados
brasileiros verificamos que os tribunais de Contas,
apesar de dispositivo constitucional declará-los
órgãos auxiliares do Poder Legislativo,os Estados
têm-se constituído, efetivamente, num quarto Poder. Creio que esta é a hora de os Constituintes

enfrentarem o novo, e o novo, no Brasil, vem,
inclusive,na forma de descentralização, do federalismo autêntico, enfim, criando novos mecanismos para que a sociedade passe a readquirir confiança até na classe política. Imagino que, com
relação aos Tribunais de Contas, deva ficar bem
clara, na lei, a sua posição de órgão auxiliar,efetivamente, do Poder Legislativo,pois que fiscalizar
é uma das principais tarefas do Legislativo, especialmente no mundo moderno. E que também
a forma de provimento dos cargos de conselheiros, auditores e procuradores dos Tribunais de
Contas seja modificada. Por que não atribuir-se
ao Poder Legislativo a indicação de um terço dos
conselheiros? E mais um terço a ser indicado
pelo Poder Judiciário, e entre terço a ser provido
mediante indicação do Poder Executivo, para que
efetivamente tenhamos Tribunais de Contas isentos e independentes de funções ou correlação
de forças políticas e que, efetivamente se exerça
a fiscalização neste País como queria RuyBarbosa
ao propor a criação desses órgãos.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Com a palavra o Constituinte Farabulini Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobre Sr. Relator, Srs. Constituintes, ilustres convidados para o debate aqui
verificado, realmente a contribuição dos conferencistas que aqui compareceram foi do mais alto
significado para que possamos estabelecer um
exato juízo de valor. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil focaliza, na parte principal do pronunciamento do seu representante,
a questão do voto distritalmisto ou puro. Sr. Presidente, aqui, o Deputado é o que fala menos, mas
é para falar menos mesmo, e ouvir mais. Mas
para dar a resposta fica evidente que temos que
ocupar um pouco do tempo, senão essas proposições ficarão sem resposta. Imagine o Sr. Presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil ficar sem resposta às suas colocações. S. Ex' ficaria preocupado. Diria: "Falei a
respeito do voto distrital e não houve um pronunciamento dos Srs. Constituintes!" Haverá. Entendo, Sr. Presidente da Confederação, que o voto
distrital é - no âmbito federal ou no âmbito das
Assembléias Legislativas dos Estados-membros
da Federação - sim, uma preocupação do legislador constituinte. Entretanto, devo dizer que a
maior preocupação que temos é em saber até
onde vai a influência do poder econômico enquanto haja votação no País.
Ora, fica bem claro que, primeiro, pelo voto
distrital desaparece o ideólogo, o discurso, o tribuno, o idealista, desaparecem os edis, tudo isso
para dar lugar aos que põem uma pastinha embaixo do braço e transformam seu mandato no
de despachante de luxo. O despachante de luxo
é fruto do voto distrital, porque, em desaparecendo o discurso e tudo o mais que acabei de
referir, desaparece também o defensor das classes, a dos funcionários públicos, a dos mais humildes, mais fracos, daqueles que não votam.
Imaginem os coxos, os cegos, os mudos, os surdos, os analfabetos, que, apesar de terem o direito
de votar, não votam simplesmente porque não
conseguem, como os cegos, por exemplo, exercitar o ato físico do voto. Sr. Presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil,
com todo o respeito, peço a V. S', como alto
representante de uma facção da sociedade brasi-
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leira das mais importantes, que reflita sobre o
que eu disse há pouco, para - quem sabe responder depois, na devida oportunidade, talvez
por escrito, à Subcomissão aquilo que pensa a
respeito. Da minha parte, encaminharei à Subcomissão proposta constitucional para que não se
cogite do voto distrital, a não ser para os edís,
se for o caso. Não porque esses venham a ser
despachantes de luxo, ilustre Vereador, não, mas
porque devem saber até qual a natureza do asfalto
que se coloca sobre os leitos carroçáveis de suas
cidades. Enquanto uma empreiteira anota que
o asfalto é de tantos milímetros ou centimetros
de altura, cabe ao edil que, a tradição histórica
mostra, é o fiscal direto - saber, inclusive, se
há o asfalto assim faturado, a largura do leito
carroçável e tudo o mais. Desejo ressaltar aqui
o depoimento do ilustre Deputado, Presidente da
União Parlamentar Interestadual, que nos traz comentava eu com o Senador Nelson Wedekin
- o retrato fiel daquilo que ocorre no País, a
subserviência do Poder Legislativo - tanto no
âmbito municipal, quanto no estadual - ao Executivo. E não pense V. Ex" que isso também não
ocorre no âmbito federal. Em troca de emprego,
do deslocamento de um delegado de polícia de
um município para outro, em troca de um deleara outro, promove-se ai, o conluio de um voto
importante que fere o interesse popular, enquanto
um prefeito, um governador e um Presidente da
República desejam subjugar o Poder Legislativo.
Sr. Relator... Onde está o Relator? (Risos.)
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Nosso Relator teve que se retirar, por um motivo imperioso, e nos pediu que o substituísse para anotar
as contribuições de V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Está em boas mãos. Felizmente o Relator escolheu uma das melhores e mais prendadas figuras
desta Subcomissão para substituí-lo, o Deputado
Jorge Hage. Procurava, pela minha fala, esperando que o Relator estivesse ouvindo e muito interessado em postular alguma coisa na Subcomissão, e por infelicidade também até o Presidente
saiu enquanto eu falava. (Risos.)
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
a sua intervenção será inteiramente transmitida
a ele, com absoluta fidelidade, até porque concordo com V. Ex' E o Presidente estava ouvindo
tudo.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- De resto, até foi bom, porque a campainha
não foi acionada. (Risos.) Sr. Presidente, Sr. vereador, é preciso mesmo que o Sr. Relator resolva
o problema com sua inteligência, com á colaboração de V. Ex", não apresentando o fato mas
o mecanismo, para que possamos dar cobertura
ao fato político, no caso, social e econômico. Esperamos a contribuição de V. Ex", Sr. Vereador,
ajudando-nos a achar uma forma de mecanismo
para a correção dessas anomalias. Como impedir
essas práticas? Há as Comissões Parlamentares
de Inquérito municipais, estaduais e federais. Há,
também, o decoro parlamentar, que está inserido
na norma constitucional. Se por acaso um Vereador atenta contra esse decoro, enquanto se subjuga ao prefeito, verificar-se-á até onde atentou contra o decoro. Portanto, pode o legislador constituinte estabelecer uma medida, imaginando um
critério corretivo. Cumprimento V. Ex" pelo que
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falou. Um dos pontos mais altos, quando se fala
em prestigiar o Poder Legislativo,é que é preciso
que o façamos através da autoridade do representante do povo e, também, da sua austeridade e
dignidade. Quando ruir essa dignidade, essa postura e tudo mais, o Poder Legislativo perecerá.
Não se fale da exacerbação do Poder Executivo,
fale-se da pusilanimidade dos representantes do
povo.
E o que tem o povo? Tem o tempo de quatro
anos para alterar todo o sistema. Por que, Sr.
Relator, não se coloca na Constituição, à guisa
de correção para esse procedimento, o direito
de o povo destituir seu representante? É uma
idéia. Isto existe em várias Constituiçõês do mundo. O povo vota, tem o direito de eleger o seu
representante e deverá também ter o direito de
retirá-lo do âmbito do Poder Legislativo, quer municipal,quer estadual, ou federal. Seria uma forma
que teríamos para punir o infrator, enquanto haja
a prova da infração. Tudo isso, Srs, Vereadores,
consideramos da mais ~ta importância. De que
Estado V. Ex' é?
O SR: LUIZ ALBERTOMARTINS DE OLIVEIRA
-Do Paraná.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- Nem poderia ser diferente, Nós, desta Subcomissão - o Deputado Bocayuva Cunha, como
o seu Presidente, o ilustre Relator efetivo e o substituto, agora, Deputado Jorge Hage, brilhante, por
sinal - temos que procurar um modelo capaz
de dar aos Estados-membros da Federação sua
autonomia política e fmanceira. Sabemos que a
Revolução de 1964 cassou os direitos do~ Estados-membros da Federação. Promoveu o achatamento de suas prerrogativas para transformar o
governador em pedinte. O governador nada mais
é do que um pedinte em relação a.o Presidente
da República, e o prefeito em relação ao governador. O Regime de 1964, hediondo, que trouxe
uma diferença nojenta, trouxe, também, o que
é pior: a subserviência. Temos o dever de estabelecer um modelo capaz de devolver a autonomia
política e financeira aos Estados-membros da Federação a partir da polícias militares. Por que as
dos Estados deverão ser consideradas, pelo texto
constitucional, como paramilitares, jungidas ao
Exército e agregadas a este? Os Estados-membros devem ter sua força intestina e própria.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Relator, Sr.
Presidente, parabéns. Ilustre Sr. Vereador, parabéns também. V. Ex- tem o faro popular, tem
cheiro de povo. V. Ex' é de São José dos Campos,
perto do rrA. Quer dizer, então, que não tem tanto
cheiro de povo por lá. Mas,realmente, V.Ex' trouxe
uma contribuição notável, destacadamente quando fala da tribuna popular no Legislativo, a ser
franqueada ao povo em geral.

É preciso que haja, mesmo, uma tribuna oficial,
em que alguém possa comparecer. Não concordo tanto com o ilustre Deputado Lúcio Alcântara.
Parece que foi S. Ex' quem fez objeções a essa
medida ou foi o Senador Nelson Wedekin. Concordo plenamente que as sociedades do tipo amigos do bairro, que as representações diretas ligadas ao povo tenham acesso do poder. Isso não
conflita com o processo já instalado, de representação popular, quer nas Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas, Câmara dos Deputados
ou Senado Federal.

o

SR. CONSlTrUlNTE LÚOO ALCÂ/'ITARAConstituinte Farabulini Júnior, nem eu, nem o
Senador Wedekin objetamos qualquer coisa nesse sentido.
O SR. CONSlTrUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Foi para ouvir V.EX's aceitarem expressamente
essa medida que falei li respeito. Neste ponto,
concordo com V. EX's.
Sr. Relator a criação desta tribuna acessível ao
povo parece-me fundamentaI. Não comentarei o
que se contém nessas sugestões porque o trabalho está muito bem feito. Levarei esse trabalho
comigo, para tomar em alta consideração, e apresentarei a respeito algumas propostas a Constituinte.
Encerro, Sr. Presidente, cumprimentando o
ilustre Constituinte Nelson Wedekin pela idéia e
por ter apresentado a idéia de trazerem esse conjunto de personalidades a esta Subcomissão.
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legislativa ressalta a de fiscalização financeira e
da execução orçamentária. Quando ele assim age
está, na verdade, dando a legitimação indispensável aos atos de gestão dos recursos públicos.
João Barbalho, ao comentar a Constituição de
1891, já afirmava que todo e qualquer recurso
público que seja aplicado sem fiscalização equivale muito mais a uma doação do que a qualquer
outra figura jurídica.
O Legislativotem suas funções administrativas.
As internas e até aquelas que desbordam de seus
limites. Tem funções jurisdicionais, como aquelas
que se configuram quando julga o Presidente da
República e seus Ministros nos crimes conexos;
quando se manífestasobre as imunidades parlamentares no seu sentido formal, e é, também,
um fórum dos grandes debates.

Ora, vejamos como mobilizar o Poder Legislativo para que ele exerça, com proficiência, todas
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - An- suas funções. Sua função jurisdicional é indeletes de dar a palavra ao próximo orador inscrito, gável, pelo menos na sua quase totalidade. As
quero dizer ao Plenário que, conforme previamen- administrativas, da mesma forma. Mas não são
te anunciado, o Presidente da Conferação Nacio- impassíveis de descentralização suas atividades
nal das Associações Comerciais tem hora marlegislativas as de fiscalização financeira e orçacada e precisa se ausentar. S. S' pediu que a
mentária, da execução do orçamento. Por isso
Mesa transmitisse aos Srs. Constituintes os seU5-- - parece que há consenso nesta Subcomissão
agradecimentos e as suas desculpas. V. S' está
- sentimos que há necessidade de se descentraliberado, Sr. Amauri Temporal. Agradecemos,
lizarem as atividades do Poder Legislativo, pelo
mais uma vez, sua presença.
menos no que diz respeito a essas duas grandes
Com a palavra o Constituinte Henrique Cór- funções, através da delegação legislativa interna,
dova.
dando-se às comissões técnicas da Casa poder
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA ' de discutir e votar leis vinculadas, em razão da
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. exposi- matéria, ao seu âmbito de atuação, e dando-Ihes
tores, faço minhas as palavras dos que me antece- também a capacidade de se converterem, total
deram e saudaram os Expositores qualificando ou parcialmente, em comissões de inquérito, que
suas contribuições como brilhantes e de grande gozam dos mesmos poderes e sofram as mesmas
valiapara que nosso trabalho possa ser executado limitações dos atos de instrução que tem o Poder
em consonância com as aspirações de todos os Judiciário.
brasileiros. Na mesma linha do Constituinte Jorge
Por outro lado, creio que a participação das
Hage, creio que as exposições estão a exigir de
entidades organizadas da sociedade e do cidadão,
nós menos interpelações e muito mais satisfações
individual ou coletivamente, nos trabalhos do Poa respeito dos trabalhos que vimos desenvolvender Legislativo pode ocorrer perfeitamente, se
do, algumas conclusões que presumimos sejam
adotarmos em nossa Constituição, de maneira
do consenso desta Subcomissão. Reconhecemos
clara, o direito de petição da reclamação, de repreque a democracia representativa apresenta defeisentação ou de queixa contra atos ou omissões
tos, vícios e deficiências. Contudo, parece-nos que
do próprio Poder Legislativo ou de outros órgãos
esses vícios, deficiências e defeitos podem perfeido Poder Público, permitindo-se ainda que essas
tamente ser supridos por um instrumento que
matérias sejam dirigidas às comissões, isto é, que
será adotado pela nova Constituição, qual seja _,as corrussões tenham a faculdade de receber a
o do referendum popular ou do plebiscito, em
petição, a reclamação, a representação ou a queimatérias que digam respeito à organização do
xa. Se qualquer dessas figuras se dirigir contra
Estado, dos Poderes e até em relação a matérias
atos ou omissões do Poder Legislativo, elas conque tratam dos direitos do homem e da mulher.
cluirão
por recomendações acompanhadas do
Enfim, matérias que recomendam se pronuncie
voto vencido, propondo as medidas que o próprio
toda a Nação, em determinado momento, para
Poder Legislativodeve adotar. E se forem dirigidas
que sejam adotadas leis ou medidas.
a outros órgãos, a própria comissão, através da
Gostaria de que, no momento em que tratamos
Mesa
do Congresso Nacional, as dirigirá ou ao
do Poder Legislativo, perdêssemos aquele vício
de encararmos este Poder como unifuncional, co- Procurador-Geral da República, desde que este
cargo seja provido de forma diferente da atual,
mo se tivesse apenas a função de legislar. Os
ou adotará entre solução adequada e que pode
parlamentares modernos têm, pelo menos, cinco
ser até que se adote aquele instituto constante
funções de alta importância, e não me canso de
do Direito Constitucional Nórdico, o ombudsrepeti-Ias porque talvez a força da repetição nos
man - já ouvi o Relator-Geral falar a respeito
leve a vísualizaro parlamento de uma forma mais
- sendo o pedido endereçado diretamente ao
realista para podermos equacionar todos aqueles
Poder Judiciário. Assim, qualquer cidadão, qualmecanismos que não só lhe permitirão o exercício
quer entidade poderiam vir à Comissão de Educade suas prerrogativas, como também os meios
ção, exemplificativamente, reclamar contra uma
para reconquistá-Ias de modo contemporâneo.
omissão do Legislativo,que não elabore a lei comO Poder Legislativo,e isso já diziaJoão Mangaplementar necessária para a execução de preceito
beira em 1946, vê que hoje até sobre sua função
constitucional, ou poderiam tratar, dessa maneira,
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de qualquer outra omissão do Poder Legislativo
ou de qualquer outro órgão.
Para fiscalização, estamos pedindo que as comissões sejam encarregadas, em razão da matéria de que elas tratam, de acompanhar a elaboração do orçamento ainda na fase em que ele
estiver no Poder Executivo, para que depois, também, setorialmente, essas comissões possam
acompanhar e fiscalizarfinanceiramente a execução da Lei de Meios.
Enfim, Sr. Presidente, creio que o segredo do
fortalecimento do Poder Legislativo,a reconquista
de suas prerrogativas, o exercício de suas funções
está na maneira diretamente proporcional à forma
mais ou menos feliz que encontramos para descentralizar seus trabalhos e crlar mecanísmos de
participação do povo na tarefa que nos ímcumbe.
Sou frontalmente contrário à representação classista. Muito feliz foi o Deputado Lúcio Alcântara
quando denunciou o fracasso da primeira experiência que tivemos em nossa República, sob a
égide da Constituição de 1934.
Por outro lado, a representação classista lembra-me aquela proposição tão divulgada no País
pelo Partido de Representação Popular, integralista, a respeito das Câmaras Orgânicas. Lembra-me no que redundou, ainda o Estatuto A1bertino, na Itália, durante o período em que o capo
era Mussolini, que, com a adoção dos chamados
prêmios eleitorais, transformou a representação
popular, na Itália, no instrumento mais feroz de
ditadura direitista que a História do mundo ocidental Já conheceu.
Creio que a representação toca diretamente no
tema relacionado com os partidos políticos, e aqui
estou com a preocupação do Senador Nelson
Wedekin. Se desejarmos em nosso País a vigência
plena de um regime democrático, deveremos
contar com partidos políticos fortes, disciplinados.
coesos, de atuação permanente e de âmbito nacional. Não podemos imaginar a vivência de um
clima democrático sem partidos assim caracterizados, sem partidos institucionalizados internamente, que democratizem suas decisões, que permitam que no seu âmbito todos os temas sejam
discutidos e suas decisões sejam efetivamente
democráticas. Não podemos mais ter partidos
que são apenas meras abstrações, estruturas lógicas de funcionamento sazonal, como é nosso caso atualmente. Lembraria, para que não houvesse
a contradição entre o poder de representação das
entidades organizadas em nossa sociedade, que
seria oportuno que transformássemos nossos
partidos em partidos de estrutura indireta ou de
estrutura semi-indireta. Na Inglaterra, um sindicato pode se filiar a um partido político, como
alguém, individualmente, pode fazê-lo. Em nosso
País, por serem os partidos de estrutura direta,
só podemos nos filiara ele individualmente. Creio
que esta será a forma - a adoção da estrutura
indireta partidária em nosso País - que permitirá
que a organização da sociedade não acabe por
vitimar o único instrumento que até o presente
momento se revelou capaz de canalizar as aspirações populares, não só na formação do Governo,
mas na participação das grandes decisões do poder.
Deixaria, Sr. Presidente, estas sugestões, mas
não posso encerrar minha intervenção sem falar
no problema aventado pelo Presidente da União
Nacional dos Vereadores, Vereador Paulo SilIas,

quando sugere a criação de uma Câmara para
as regiões metropolitanas. Há, efetivamente, no
Brasil mais uma tentativa, e por sinal fehz,de moldar nossas instituições. Hoje falamos em regiões
em nosso País, falamos em áreas metropolitanas.
A tendência, ao que parece, é criarmos, na estrutura da nossa Federação, um quarto e um quinto
nível de poder, que requererão Executivo, Legislativo, e quem sabe até um Judiciário. Pelo que
temos ouvido até o presente momento, ainda há
muita informalidade no tratamento das regiões
e das áreas metropolitanas Talvez, ao invés de
se criar uma Câmara de Vereadores para a região
metropolitana, se adote, em relação ao Poder Legislativo, o que se está fazendo hoje com relação
aos chamados Conselhos Regionais, compostos
pelos Governadores de Estado. Talvez se incorporasse a esse Conselho representações do Legislativo, o mesmo se fazendo a nível das áreas metropolitanas.
Peço escusas, Sr. Presidente, pela extensão do
meu pronunciamento. Mas creio que devemos
dar contas àqueles que aqui vêm com a preocupação de colaborar no que já conseguimos, com
a contribuição de tantos brasileiros, mentalizar,
elaborar, para, enfim, prestar contas daquilo que
estamos debatendo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) Obrigado a V. Ex'
Antes de dar a palavra ao último debatedor
inscrito, o Constituinte VIctor Faccíorn, quero
anunciar a presença, em nosso plenário, da Secretáría-Geral da União dos Vereadores do Brasil,
a Vereadora Jussara Cony, a quem a Mesa agradece, e liberar o Dr. Ulisses Riedel de Resende,
representante do DIAP, que tem compromisso
marcado. Aliás, S. S' já havia informado à Mesa
que teria que se ausentar. Muito obrigado ao Dr.
Ulisses pela sua presença e pelo seu depoimento.
Com a palavra o nobre Constituinte Victor Faccioni.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Obrigado, Sr. Presidente. Fico constrangido pelo
adiantado da hora, mas, de qualquer forma, serei
o mais breve possível, selecionando apenas algumas matérias. A primeira delas com relação a
uma declaração feita pelo Dr. Ulisses Riedel de
Resende, do DIAP, quando sugere o fracasso da
representação, ou da democracia representativa,
e a necessidade de se estabelecer uma forma
de consulta direta a comunidade. Creio que não
podemos cair nos extremos e chegar a um tecnícismo assaz pernicioso, que acabaria comprometendo a própria democracia, ou seja, o exercicio da polltica como instrumento para a realização da democracia. A maneira que eu veria para
se estabelecer uma situação intermediária seria
a possibilidade de o Legislativo, a nível municipal,
estadual e federal, sempre que entendesse necessário, decidir a respeito de plebiscito Plebiscito
municipal, estadual e federal. Plebiscito esse que
teria força de decisão legal. Suponhamos - inclusive encaminhei proposta nesse sentido - que
a Câmara de Vereadores, representada por vinte
por cento de seus membros, poderá encaminhar
proposta de convocação de um plebiscito, que
será aprovado mediante o voto de maioria absoluta do Legislativo Municipal. Na Assembléia Le-
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gislativa, da mesma forma, e a nível federal, igualmente, com relação às duas Casas do Congresso.
No que diz respeito à observação do representante da Conam, endosso plenamente as observações do Constituinte Henrique Córdova de que
seria um retrocesso a representação classista, a
nível legislativo. A representação classista se dá
de outra forma, através dos sindicatos. Queremos
voltar a um processo que foi superado, inclusive
no tempo e no espaço, dentro do nosso País já se teve a experiência, em outros países - quero
crer que não constituiria nenhum avanço. Pelo
contrário, temos é que melhorar a sistemática
dos partidos políticos, dispor de uma maneira
mais adequada sobre a formação e a ação dos
partidos políticos. É ali que se estabelece, a representação da sociedade como um todo e não apenas de categorias da sociedade. As categorias
são representadas nos sindicatos.
O Vereador Paulo Síllas, Presidente da OVB,
falou da necessidade de se estabelecer as Câmaras metropolitanas. O Constituinte Henrique Córdova levantou aqui a alternativa dos Conselhos
Regionais. E lembraria, porque atuei na área, conseqüentemente trazendo alguma experiência, que
as regiões metropolitanas já dispõem de um Conselho Consultivo e um Conselho Deliberativo. O
que existe de errado é que as Câmaras de Vereadores não são representadas no Conselho Deliberativo. Quando muito estão representadas no
Conselho Consultivo, a convite. Talvez a fórmula
para se chegar a um processo quiçá mais avançado, para o futuro, como decorrência da experiência, seria a integração da representação do
Legislativo Municipal no Conselho Deliberativo
das regiões metropolitanas, que é o conselho que
aprova os programas de interesse comum dos
diversos municípios que integram as regiões metropolitanas.
Estamos dispondo, inclusive, que não só as
regiões metropolitanas possam se constituir a nível administrativo intermediário, como de resto
os demais municípios que se identificarem por
algum interesse comum poderão fazê-lo, de forma espontânea ou por legislação estadual De
forma espontânea, conseqüentemente, com
aprovação suas Câmara de Vereadores.
O Presidente da UPIlevantou, entre outras, duas
propostas que consideramos da maior oportunidade. A primeira, que as Assembléias Legislativas deveriam dispor, de forma autônoma, a respeito da Constituição estadual Já discutimos aqui
inclusive quanto à necessidade de essa autonomia se estender até o sistema de governo. Por
que os Estados têm que obedecer fielmente ao
paradigma do figurino federal? É possível que
no instante em que os Estados estiverem liberados, de forma autônoma, para decidir a respeito
da sua organização interna, sua organização política, se inicie aí uma experiência assaz necessária,
fundamental para o aprimoramento de todo o
sistema de governo. A mesma coisa a respeito
dos municípios. Por que os municípios têm que
dispor da mesma maneira que a organização federal, a União, quando são outras realidades, outras situações e outras circunstâncias? Os Estados
Unidos mesmo dispõem dessa forma, não há um
paradigma federal necessariamente reproduzido
nos Estados e municípios. Pelo contrário, há Estados em que a estrutura da representação legislativa ou a estrutura do funcionamento do Execu-
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tivo ocorre de maneira totalmente diversa da dos
demais Estados ou, principalmente, diversa da
União. Lembraria aqui, entre outros casos, o Estado de Nebraska, por exemplo, que não tem sistema bicameral, enquanto todos os demais, nos
Estados Unidos, Estados federados, têm sistema
bicameral. Lembraria também o caso de municípios dos Estados Unidos em que o prefeito não
é eleito pelo povo, mas nomeado pela Câmara
de Vereadores, e quem exerce o papel de representante politico do município é o presidente da
Câmara de Vereadores, enquanto isso não acontece a nível estadual ou federal. No Estado do
Colorado, o secretário de educação do Estado
é eleito pelo voto direto do povo, não é subordinado politicamente ao governador. A subordinação que tem ao governador é apenas de ordem
orçamentária. Por que não podemos também
aqui dispor de forma autônoma a nível estadual
e municipal? .
Creio que é oportuna a lembrança trazida pelo
nobre presidente da UPIde se restabelecer o poder das Assembléias Legislativas de encaminharem emendas constitucionais.
Estas as questões que me parecem deveriam
ser levantadas, independentemente de todas as
outras que já foram suscitadas oportunamente,
quer pelos conferencistas, quer pelos Constituintes presentes.
Quero agradecer a oportunidade de tê-los ouvido, a presença de cada um, e cumprimentar a
Mesa por ter nos oferecido este interessante debate.
O SR PRESIDENTE (Bocayuva Cunha) - Antes de encerrar a presente sessão e aqradecer
a presença dos ilustres convidados que trvernos
hoje, gostaria de lembrar aos Constituintes membros desta Subcomissão que hoje à tarde, às 17
h, faremos uma audiência pública para tratar do
tema "Valorização do Poder Legislativo", com a
participação dos presidentes das Assembléias Legislativas, representados pelos Presidentes das
Assembléias de Minas, de Goiás e, possivelmente,
do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro,
ainda sem confirmação, mas convidados peja Mesa. por sugestão do Relator. que virão oficialmente
nos entregar a chamada "Carta de Ouro Preto",
contendo sugestões das Assembléias Legislativas
relacionadas com o Poder Legislativo e a nova
Constituição.
Agradecendo mais uma vez a presença dos
convidados e dos Constituintes, encerramos a
presente sessão.

COMISSÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS
SUBCOMISSÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO
Ata da 2' Reunião, realizada
em 14 de abril de 1987
Às nove horas e vinte rmnutos do dia quatorze
de abril de mil novecentos e oitenta e sete, em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do Sis-

tema Fmanceiro da Comissão do Sistema Tnbutário, Orçamento e Finanças, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
com a presença dos Senhores Constituintes: Mauro Campos, José Carlos de Vasconcellos. Walmor
de Luca, Ivan Bonato, Luiz Gushiken e Fernando
Gasparian, membros efetivos; e VirgIldásiode Senna, Rubem Branquinho, José Tavares, José Lms
e Antônio Gaspar, membros suplentes. Ausentes:
Divaldo Suruagy, Sérqio Werneck, Basilio Vilani,
Darcy Deitos, Harlan Gadelha, Rose de Freitas,
Sérgio Spada, João Machado Rollemberg, Pedro
Ceolin, Ruberval Pilotto e Adroaldo Streck. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e passou à leitura da Ata
da reumão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: definição de sugestões
de representantes de entidades a serem ouvidas
e sua seleção para o estabelecimento de um cronograma das audiências públicas. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação proposta
do Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian, para que as reuniões de audiência pública
sejam realizadas em forma de painéis, tendo como Moderador o Senhor Presidente da Subcomissão e debatedores, todos os Senhores Constitumtes A proposta foi aprovada por unanimidade.
Participaram dos debates os Senhores Constituintes José Carlos Vasconcellos, Cid Sabóia de Carvalho, Mauro Campos, Walmor de Luca, Ivan Bonato, Luiz Gushiken, Fernando Gasparian, Virgildásio de Senna, José Lins e Antônio Gaspar. Ficou
deliberada a realização, inicialmente, de dois painéis estabelecendo-se os dias vinte e dOIS e vinte
e três do corrente com a presença dos Senhores
InáCIO Rangel, Dércio Munhoz, Mário Henrique Simonsen, Pérsio Anda, Paulo Rabelo de Castro,
Conceição Tavares, Carlos Lesse, Barros Castro,
Edmar Bacha, Paulo Benevides, Walter Barelli,
Carlos Langom, Osny Duarte Pereira e Bulhões
Pedreira, para o primeiro, e os Presidentes ou
Representantes do Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, Banco Nacional de Desenvolvimento, Associação Brasrleíra de Bancos Comerciais. Associação dos Bancos Comerciais e
Estaduais, Federação Brasileira das Associações
de Bancos e Federação Nacional dos Bancos,
para o segundo. Comunicação: o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Constituintes o
recebimento de propostas de emenda, lendo-as
e mandando encaminhar cópias das mesmas aos
membros da Subcomissão. Deliberou-se, ainda,
ouvido o plenário, que, a partir desta data, constará, também, em Ata, os nomes dos Senhores
Constituintes ausentes Ficou estabelecido, proposta do Senhor Consbtuinte José Carlos de Vasconcellos, que a Ata e demais documentos, como
a pauta dos trabalhos, sejam encaminhados, antes das reuniões, aos Senhores membros deste
órgão técnico. O inteiro teor dos debates foi gravado e depois de traduzido e datilografado ficará
arquivado na Subcomissão, publicando-se a íntegra no Diário da Constituinte. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente convocou os Senhores Constituintes para a próxima reunião, a realizar-se em vinte e um de abril às nove horas com
a seguinte Ordem do Dia: definição de sugestões
de representantes de entidades a serem ouvidas
e sua seleção para o estabelecimento de um cro-
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nograma das audiênCias públicas, encerrando a
reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos.
E, para constar, eu Manza da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.

Data da Reunião: 14-4-87
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Peço a atenção dos companheiros.
Como há número regimental, declaro aberta
a reunião da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Peço à Sr' Secretána que proceda à leitura da
ata da reunião a~rior.

(É lida e aprovada a ata da reuniêo antetior.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não há expediente a ser lido
Temos em nossa mesa de trabalho a relação
das entidades e personalidades que serão convidadas por esta Subcomissão para serem as expositoras em sete painéis. Esta é uma sugestão do
nosso Relator. Este material será distribuído agora.
Passo a palavra ao Relator, para explicar sua
propositura.
O SR. RELATOR(Femando Gasparian) - Tendo em vista o grande número de pessoas que
certamente terão que ser ouvidas, julguei interessante propor à nossa Subcomissão que essas audiências fossem feitas através de um pamel, Convidaríamos, por exemplo, quatro ou cinco depoentes que tivessem alguma coisa em comum
ou que fizessem parte da mesma categona profissional, da mesma escola econômica, ou de escolas econômicas parecidas, ou do mesmo setor
de atividade. Desta forma, estamos sugerindo sete
painéis, que reuniriam, praticamente, mais de trinta pessoas. De acordo com o Regimento, teremos
somente de cinco a oito audiências públicas. Essa
seria, então, uma forma mais prática de ouvirmos
mais depoentes, e abrangermos, realmente, de
forma mais ampla, as atividades ligadas ao sistema financeiro. assunto da nossa Subcomissão.
A Idéia sena a seguinte: teríamos um tempo para
cada um dos depoentes, o Presidente seria o moderador do painel e os membros da Subcomissão
os debatedores. Espero que Já tenha sido distribuída a sugestáo pertinente aos sete painéis. O
prtmeiro seria composto por entidades representativas dos trabalhadores da a área; outro se ligaria
aos estabelecimentos de crédito, de financrarnento; outro representaria o mercado de capital, que
também está ligado à nossa área; outro ligado
à comunidade científica e acadêmica. Então, seriam feitos na Casa dois painéis, para que pudéssemos ouvir diversos professores, intelectuais e
ex-membros de cargos executivos das áreas que
representasem as várias correntes do pensamento econômico. Seriam ouvidos Inácio Mourão
Rangel e Edmar Bacha. Depois OUViríamos entidades representativas do comércio, indústria e
agricultura. Mais tarde, representantes de bancos
comerciais estaduais e bancos de desenvolvimento estaduais. Enfim, bancos estatais. Ficaria ainda
uma reunião de audiência que poderia ser posteriormente marcada. Teríamos, então, uma reserva
para os eventuais esquecimentos da nossa propo-
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sição de hoje, que poderia ser utilizada a qualquer
momento.
Sr. Presidente, esta é a sugestão que apresento,
conforme ficou combinado na reunião anterior.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Em discussão a proposta do Relator. Os que
quiserem debater, estejam à vontade.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Ontem conversei com o nosso
Relator sobre a necessidade de ouvirmos de maneira mais abrangente os diversos órgãos nos
quais a Comissão tem interesse. Sugiro que acrescentemos ao eixo Rio-São Paulo representantes
de entidades de outros Estados. Por exemplo. Vejo
que, sistematicamente, quando nos referimos a
entidades dos empregados normalmente, além
das confederações, são incluídos os sindicatos
dos trabalhadores do Rio de Janeiro e de São
Paulo. Com referência, também, a entidades representativas do mercado de capitais, são incluídas as Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e
de São Paulo, e se deixa de incluir outras bolsas.
Por exemplo: no Ceará, há uma Bolsa que provoca
grande dinamismo para a região. Com referência
às federações de indústrias, encontramos somente a Federação de Indústrias de São Paulo, a Federação do Comércio de São Paulo e do Rio de
Janeiro, além da Confederação Nacional. Acho
que seria interessante se pudéssemos incluir outros órgãos representativos das diversas regiões
do país. Por exemplo, a Federação ds Indústrias
de Pemambuco. Creio que é esse também o entendimento do Relator. S. Ex' disse-me antes que
seria interessante que tivéssemos uma visão mais
abrangente, fora do eixo Rio-São Paulo. O Deputado Virgildásio de Senna sugeriu que fosse convidado, entre as personalidades e membros da comunidade científica e acadêmica, o Dr. Bulhões
Pedreira, que foi o autor da lei que criou o Conselho Monetário, o mercado de capitais.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Virgildásio
de Senna.
O SR. CONSTITUINTE VlRGILDÁSIO DE SE-

NA- Sr. Presidente, pedi a V. Ex" que me concedesse a palavra por antecipação porque vou ter
que me retirar, pois sou suplente nesta Comissão
e Relator em outra. Tenho apenas uma sugestão
a apresentar ao nobre Constituinte Fernando Gasparian, relativamente aos painéis. Parece-me que,
no interesse do entendimento e do aclaramento
das questões sobre as quais vamos versar, os
temas dos painéis deveriam ser aqueles que têm
de fato interesse, e que os painéis fossem compostos de personalidades que não tivessem o
mesmo perfil de visão acerca de um problema;
que o painel contemplasse opiniões divergentes
e que, à colatura da decisão da Subcomissão,
viesse o maior número de visões acerca do assunto a ser tratado. Louvo o trabalho de V. Ex", mas
acho que a preliminar seria pinçar aqueles temas
mais polêmicos e, em tomo deles, e não das personalidades, montar os painéis, de tal modo que
à Subcomissão viessem todos os tons, todas as
gamas do pensamento relativo àqueles temas.
Isto me parece enriquecer muito mais o trabalho
da Subcomissão.
Era a contribuição que eu queira trazer a V.

Ex"

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Walmor
de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, Sr. Relator, associando-me, inclusive, às ponderações já levantadas pelos Constituintes Virgildásio de Senna e José Carlos Vasconcelos, que me antecederam, acho realmente estranho que entidades de outros Estados fora do
eixo Rio-São Paulo não seja lembradas para depor nesta Subcomissão. Por exemplo, no 6° painel, propõe-se que seja ouvida a Federação Nacional da Agricultura, o Sr. Flávio Brito, e a Sociedade Rural do Brasil, o Sr. Fábio Meireles, mas
não há aqui proposta para ouvir-se a Contag, ou
seja, os trabalhadores e os pequenos produtores
rurais. Eu mesmo sou de um Estado, Sr. Presidente - Santa Catanna - que é apontado por
alguns até como modelo fundiário para o País,
em que a propriedade tem, em média, 32 hectares, e certamente não estaria representado aqui
nem pelo Sr Flávio Brito nem pelo Sr. Fábio Meireles, por nenhuma dessas duas entidades. Portanto, fica a minha sugestão: ouvir a Contag Confederação Nacional dos Trabalhados na Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- E com relação aos pequenos produtores, existe
alguma entidade?
O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCAExiste, é a Confederação Nacional das Pequenas
e Microempresas. Aqui estão relacionadas a Federação Nacional da Indústria, bem como a do Comércio, a FIESP. Quer dizer, as grandes empresas
estariam convidadas, mas não a pequena e a microempresas. Estou sugerindo o nome da Confederação Nacional das Pequenas e Microempre.sas. Posso, inclusive, trazer o nome do seu presidente, daqui a alguns minutos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Essa proposta apresentada deve, como V. Ex"
está dizendo, ser discutida, emendada acrescida
ou diminuída.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, eu acrescentaria ainda, em minhas
observações, que ouvíssemos a Fenaban e a Febraban. As duas são as mesmas coisa.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - São
a mesma coisa. O Presidente, inclusive, é o mesmo.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAFederação Nacional dos Bancos ou Federação
Brasileira das Associações de Bancos, é apenas
uma questão de siglas e de lobby para favorecer
interesses que, no meu entendimento, são escusos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ou, pelo menos, suspeitos. Alguém mais quer
discutir o assunto?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN- Sr.
Presidente, gostaria de sugerir, entre os professores acadêmicos, o nome de um Professor da
PUC, Carlos Eduardo, que recentemente escreveu
um livro sobre sistema financeiro. Acredito que
seja um dos poucos livros que versam sobre mercado aberto, operações SEUC e ADM.É um técni-
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co que trabalha no open, Acredito que pelo fato
de ter escrito um livro sobre esse assunto, seu
depoimento seria interessante para esta Subcomissão. Trata-se do Prof. Carlos Eduardo, da PUC
de São Paulo, cujo nome completo trarei depois
a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Muito bem. Tem a palavra o nobre Constituinte
Antônio Gaspar, do PMDB do Maranhão.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPARGostaria de sugerir que no 7° painel, que tem
como referência "um banco estadual e um banco
de desenvolvimento", ouvíssemos dois bancos
estaduais e dois bancos de desenvolvimento, na
seguinte situação: um banco estadual em boa
situação financeira e um banco estadual quebrado; um banco de desenvolvimento em boa situação financeira e um quebrado, para sabermos
como o Poder Executivo pode interferir a ponto
de levar uma instituição bancária à falência, como
conhecemos vários exemplos neste País.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tenho a impressão de que, com relação a
um banco quebrado pode-se convidar o sucessor
do antigo presidente, porque o presidente que
quebrou mesmo o banco não iria aceitar o convite.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPARO que o quebrou ou o seu sucessor.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a aplavra o nobre Constituinte José Uns.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ UNS -Sr. Presidente, nada tenho a comentar sobre a relação
das associações ou entidades que deveriam ser
ouvidas por esta Subcomissão. Mas, com a experiência adquirida nestes poucos dias, acompanhando audiências de determinadas instituições,
pelas comissões e subcomissões, chego à conclusão, quanto à sugestão do COnstituinte Virgildásio de Senna, de que essas entidades devem
ser profudamente esclarecidas sobre os objetivos
da Subcomissão. Tenho ouvido verdadeiras exposições sobre a situação particular das instituições,
talvez até com alguma projeção sobre a conjuntura nacional, mas o que tem ficado de sugestão,
realmente, para a comissão, para a estrutura da
Constituinte, não é muito. Sei que não podemos
esperar que essas instituições se apeguem somente a esse objetivo, mas a Subcomissão deseja
naturalmente oferecer ao País algo que venha a
corresponder aos anseios da população em termos de carta - que poderá ser mais ou menos
condensadas, mas certamente não terá a estrutura de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, parece-me, repito, com relação
à sugestão do Deputado Virgildásio de Senna,
que os temas objetos da Subcomissão devem
ser bem esclarecidos a essas entidades. Por exemplo, no caso do sistema financeiro, a posição do
Banco Central é de grande relevância no sistema
de govemo. Seria interessante saber que relações
ele terá com o poder; que grau de dependência;
"suas atribuições em relação à moeda; a fiscalização geral do sistema financeiro. Em suma, talvez sejam poucos temas, poucas idéias que devam formar certo número de artigos da Constituição. Há na atual Constituição cerca de 220
artigos. Dividido este número por 8 Comissões,
resultam 23 artigos. Evidentemente, nem toda
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Comissão vai ficar com esta média Talvez umas
exagerem para 30, 40, ~o e outras se red~am,
mais ou menos a este numero. Mas o fato e que
a natureza de uma Constituição é realmente sui
generls. A contribuição que a comunidade pode
dar é muito grande, mas vai depender de como
a Comissão estruturar a maneira de ouvi-la e esclarecê-Ia no sentido de identificar bem qual é
O seu objetivo.
Era esta a observação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não. A observação do Constituinte José
Lins é das mais interessantes, porque, evidentemente, na reunião que realizamos com o Presidente Ulysses Guimarães, notou-se a preocupação de S. Ex"em advertir a todas as Subcomissões
para que fizessem um trabalho mais sucinto, sob
pena de a Constituição ter dimensões que contrariam, pelo l)1enos é!ié aqui, o que foi feito em
matéria constitucional no Brasil e em outros países. Há esta preocupação de parte de S. Ex" Devemos ser sucintos, não apenas no debate, como
também na redação de nosso texto, que será remetido à Comissão de Tributos. Devemos, portanto, ter o máximo de cuidado para não se repetir
aqui aquilo que está sendo advertido pelo Constituinte José Lins. Na verdade, as pessoas poderão
vir a esta Subcomissão e trazer uma série de assuntos de economia doméstica de seu órgão, sem
que isto contribua para que possamos dali tirar
subsídios
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pode
até frustrá-Ias, porque grande camada da população brasileira está com muitas esperanças na
Constituição e imagina que, uma vez promulgada
a nova Carta, todos os nossos problems estarão
resolvidos. Quem sabe se esse pensamento não
é o mesmo de algumas das instituições que serão
ouvidas e que estarão depositando muita esperança no que se vai fazer, quando, na realidade,
não vamos ter condições de atendê-Ias a curto
prazo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Continua em debate a proposta do Relator
Femando Gasparian.
O SR. RELATOR (Femando Gaspanan) - Poderia dar uma sugestão?
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Pois não.
O SR. RELATOR (Femando Gasparian) - Pelos pronunciamentos feitos até agora pelos companheiros Constituintes, chego à conclusão de
que a idéia a propósito do painel estaria, em tese,
aprovada. Ao invés de fazermos convites individuais, a uma pessoa, nós os faríamos a outras,
que participariam de painéis. Devemos pensar um
pouco mais, se vencermos a discussão de hoje,
sobre os nomes, para o debate ficar interessante,
porque creio que não deveríamos convidar pessoas que viessem falar a mesma coisa. A idéia
colocada pelo Constituinte Virgildásio de Senna
é no sentido de que deveríamos misturar, por
exemplo, numa audiência, acadêmicos, intelectuais, pessoas com pensamentos diferentes. Esta
foi uma idéia colocada aqui. Mas seria importante
discutirmos essa sugestão um pouco mais, porque isto pode trazer muita emoção à discussão,
e os assuntos fundamentais poderiam ficar de

lado. Haveria o risco de passar a ser um debate
tipo o de televisão: se fôssemos espremer bem,
nada sairia. Esta foi a razão pela qual não propus.
Mas é possível também que essa sugestão possa
fazer com que a discussão se aprofunde mais,
porque um depoente irá talvez excitar a imaginação do outro, por colocar idéias contrárias. Gostaria que V. Ex" se manifestassem sobre isto, para
decidir-mos se faremos modificações no grupo
de depoentes da área acadêmcia e universitária.
Outro problema que queria colocar é com relação ao reqíonahsmo, por ser um assunto muito
importante. Por exemplo, com relação à indústria
- como o Presidente da Confederação Nacional
da Indústria é um Senador e pode, a qualquer
momento, vir prestar seu depoimento aqui, em
reuniões - talvez fosse recomendável, mas não
sei qual seria a forma de o Presidente tratar o
assunto, sugerir que a pessoa que representasse
a Confederação Nacional da indústria fosse alguém de outro Estado que não São Paulo ou
Rio de Janeiro, porque assim estariam contempladas regiões que aqui não estão mencionadas.
No caso de bancos, por exemplo, conseguimos
localizar uma associação, a Associação Brasileira
de Bancos Comerciais, que reúne os pequenos
e médios bancos. Certamente eles terão idéias
diferentes da Fenaban e da Febraban, que, aliás,
são uma só entidade, e seu presidente é o mesmo.
A Confederação Nacionáf das Instituições Financeiras é outro órgão que também reúne banqueiros, e o seu presidente é de Santa Catarina;
a Associação dos Bancos de Investimentos é outra
entidade que talvez valesse a pena ser ouvida.
Com relação à sugestão de se convidar a Contag, junto com entidades ligadas à agricultura,
à indústria e ao comércio, perguntaria se não seria
o caso de convidá-Ias junto com entidades representativas dos trabalhadores.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAO modelo do sindicalismo brasileiro estabelece
o m6dulo mínimo rural. A partir do m6dulo mínimo rural, ele classifica o trabalhador dentro do
sindicato rural ou do sindicato dos trabalhadores
rurais. A maior parte dos pequenos proprietários
rurais do meu Estado tem menos de 25 hectares
de terra. Portanto, são considerados, perante a
legislação brasileira, trabalhadores rurais. :rodo~
eles estão ligado à Contag. Se formos OUVIr aqui
alguém falar sobre política creditícia agrícola de
Santa Catarina - e estã aqui, inclusive, o nobre
ConstItuinte Ivan Bonato, que poderia confirmar
o que estou dizendo - ou sobre a questão dos
cinqüenta mil produtores de fumo daquele Estado, s6 ouviríamos a opinião a respeito da p.olítica
creditícia adotada no País, e o que devena ser,
no futuro, a Contag, o único 6rgão que congrega
os pequenos proprietários ~rais. A Feder.ação Nacional da Agricultura, aqui exposta, nao representa, na verdade, a grande maioria dos produtores rurais brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- As observações de V.Ex" foram anotadas. Agora vou submeter a proposta do nosso Relator à
votação. Veremos quem concorda com essa estrutura, que, claro, está sujeita a reparos, a substituição de entidades, a acréscimo de outras, dentro
do aspecto racional do nosso funcionamento. Vamos votar, por exemplo, para saber se realiza-
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remos ou não esses painéis, ou se usaremos outro
método
-

O SR. CONSTITUINTERUBEMBRANQUINHO
Uma questão prática, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Pois não.
O SR. CONSTITUINTERUBEMBRANQUINHO
- No item 6°, por exemplo, estou verificando
que serão oito os representantes. Naturalmente,
nenhum desses expositores falará por menos de
vinte minutos. Do contrário, não haverá tempo
para que exponham seus conhecimentos e suas
experiências. Ora, vejo que teremos de organizar
esse esquema. Essa exposição deverá ser feita
em apenas um dia. Não, Sr. Relator?
OSR RELATOR(Femando Gasparian)-Sem
dúvida, o painel será realizado em um só dia.
O SR CONSTITUINTERUBEMBRANQUINHO
- Então vejo que teremos de gastar, nesse painel,
praticamente um dia inteiro - a parte da manhã
e a parte da tarde.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não podemos utilizar a parte da tarde. Isso
nos é vedado pelo Regimento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ UNS - Temos
mais duas sugestões para apresentar, quanto a
esse painel.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- POIS não Já estamos com dez
O SR. RELATOR (Femando Gasparian) -Ainda precisamos ouvir as cooperativas, que não estão relacionadas aqui.
O SR CONSTITUINTEJOSÉ UNS -Sr. Presidente, uma informação que talvez interesse a V.
Ex" e aos colegas: na última sexta-feira, houve
uma reunião dos Presidentes e Relatores das Comissões e Subcomissões com o Presidente Ulysses Guimarães. O programa objetivava analisar
a questão do tempo destinado aos Relatores, mas
desbordou para a necessidade de se estabelecer
mais tempo para as Comissões. Ficou praticamente acertado - Isto deve ser confirmado, entretanto, porque depende de uma decisão de Mesa - que estas funcionariam pela manhã e voltariam a se reunir a partir das 17h, quando a sessão
plenária - reduzindo-se seu tempo - terminaria.
Na Comissão da Ordem Econômica estabelecemos uma norma, já aprovada, marcando reuniões
para os períodos da manhã e da tarde. Para cada
entidade foi dispensado o tempo de Vinteminutos,
sendo que cada membro da Comissão poderá
inquirir o orador por dois minutos, e este terá
mais dois minutos para responder. Parece que,
assim, o total de oito participantes por dia poderia
ser distribuído entre o período da manhã e o período da tarde, embora o tempo ainda seja curto
para se ouvir muita gente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Poderemos fazer exatamente isto: reuniões pela manhã e continuidade após a sessão plenária
da Assembléia Nacional Constituinte. Isso é totalmente viável.
Gostaria apenas de explicar ao companheiro
José Lins que esses detalhes serão acertados na
parte administrativa da nossa Subcomiss~o. Não
há necessidade de termos essa preocupaçao com
o número de pessoas, porque a Presidência e
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o Relator farão a distribuição do modo mais racional. O que gostaria de submeter à aprovação dos
companheiros é o sistema em si. No que diz respeito às entidades, ao tempo, à quantidade de
pessoas, isto é plenamente variável, inclusiveporque poderemos convidar uma pessoa que não
possa vir ou alguém que tenha algum impedimento Gostaria de submeter à votação a sistemática proposta pelo Relator Fernando Gasparian.
O SR. CONSmUlNTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Pois não.

o SR. CONSmUINTE WALMOR DE LUCANão entendi exatamente qual é a sistemática.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Fazer painéis, ao invés de ouvir isoladamente
cada pessoa.
O SR. WALMOR DE LUCA - Mas sobre esses
painéis há duas proposituras, uma do Relator,
Constituinte Fernando Gasparian, e a outra do
Constituinte Virgildásio de Senna, de se colocar
no mesmo painel pessoas com notórias divergências.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Entendi a propositura a qual já está contida
na proposta do Relator, porque esta é uma questão apenas de organização, de aplicação etc. A
metodologia que vamos utilizar, pelo que está sendo proposta, é a dos painéis, com debatedores
isto é o que está sendo proposto. Mas na organização das pessoas pode acontecer, por exemplo,
que se proponha um determinado seriado e pode
ser que não seja possível cumprí-Io. Poderemos
querer pessoas com pensamentos divergentes e
não conseguirmos, assim como pessoas com um
só pnsamento e também não conseguirmos. Isso
vai ser mais na parte da aplicação da medida.
A proposta do Constituinte Virgildásio de Senna
não muda o método e, sim, a organização da
aplicação desse método.
O SR. CONSmUINTE WALMOR DE LUCAFeito esse esclarecimento, Sr. Presidente, sintome em condições de poder votar.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Muito obrigado.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ UNS - Sr. Presidente, uma questão de ordem. Na realidade, o
que o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte nos autoriza é ouvir entidades representativas da comunidade. Com respeito aos painéis, pode ser que algum dos convidados não
aceite vir debater com terceiros. Esse não é o
caso. Talvez o objetivo do painel seja estabelecer
o assunto e pédir à pessoa que fale sobre ele.
O que interessa à elaboração da Constituição,
à comunidade, aos brasileiros, é a Comissão decidir o que ela vai propor na Constituição. O painel
seria para estabelecer-se um assunto, um objetivo,e não deixar a entidade solta para falar sobre
seu problema de crédito, que está devendo muito,
que o produtor está arrasado etc. Afinal, não vamos discutir sobre política de financiamento agrícola. Vamos discutir, sim, a base de um sistema
econômico-financeiro para o Pais.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
-Com a palavra o nobre ConstituinteJosé Carlos
Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Desculpe-me V. Ex", mas acho
que não há necessidade imperiosa de aprovarmos
hoje se vamos ou não realizar painéis. O Constituinte José Uns disse muito bem que o próprio
Regimento determina que compete a cada Subcomissão ouvir a sociedade brasileira, escolher
aquelas entidades que possam trazer subsídios.
Se isso vai ser feito sob forma de depoimento
ou de painel, que permita ao Constituinte interpelar quem esteja apresentando suas idéias, não
é o ponto fundamental. Creio que, se existe a
possibilidade de interpelarmos, isso vaienriquecer
os debates, vai esclarecer e permitir que as entidades que aqui se fizerem presentes tenham melhores subsídios para a elaboração desse capítulo
da Constituição. Deveríamos adiar a aprovação
desse roteiro para quando tivéssemos subsídios
a fim de compatibilizá-lo com a idéia do Relator
de definiro que queremos ouvirde cada entidade.
Da maneira como está formulada a proposta, o
Relator teve a felicidade de ser amplo na escolha
de entidades, faltando apenas aquela complementação sugerida - já acolhida por ele - de
ouvirentidades de várias regiões do País e pessoas
representativas de outros segmentos sociais. importante seria sabermos - e nisto o Constituinte
Virgildásio de Senna tem inteira razão - o que
vamos ouvir de cada pessoa, de cada entidade
que aqui comparecer, para que inclusive possamos, de acordo com cada assunto, efetuar uma
preparação da inquirição às entidades em forma
de painel. Está aprovada a idéia do Relator de
realizarmos essas reuniões. Não precisava nem
ter sido posta em votação. O que queremos mesmo é votar a definição de cada painel. É essa
a sugestão que faço ao Relator da Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Esqueci, na minha intervenção anterior, de comentar
a sugestão do Constituinte Virgildásio de Senna,
complementada pelas idéias do ConstituinteJosé
Uns, sobre o que iríamos ouvir dos depoentes.
Deveríamos, de antemão, estabelecer a todos eles
- inclusive já na carta-convite que enviássemos
- a restrição do depoimento. Aprimeira pergunta
que julgo importante fazer é no sentido de que
eles dêem sua opinião a respeito do que deverá
fazer parte da Constituinte.
Relativamente ao sistema financeiro. Como todos sabemos, até hoje nada existe na nossa Consbtuição sobre o sistema financeiro. Por exemplo,
deveríamos ouvir Bulhões Pedreira - nome muito bem sugerido pelo Constituinte Virgildásio de
Senna - especialista em legislação dessa área.
Foi quem fez a lei das Sociedades Anônimas,
conhece bem a legislação bancária, trabalha no
setor financeiro há muito tempo Portanto, seria
interessante saber a sua opinião, como também
a de outros economistas. Como a do Presidente
e do ex-Presidente do Banco Central, de bancos
privados, grandes, médios e pequenos, da Associação dos Bancos Privados;também da Associação dos Pequenos e Médios Empresários, vítimas
dos juros altos - até mais do que a Federação
das Indústrias de São Paulo - e que também
está, hoje, nos jornais criticando a alta de juros.
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A primeira pergunta ao depoente: o que, na
sua opinião, deveria fazer parte, da Constituição,
na área do sistema financeiro? E possível até que
alguns cheguem aqui para depor dizendo que
nada deve constar. Mas certamente poderão aparecer, entre tantos depoentes, algumas sugestões
boas. Temos de inovar nessa área, como colocou
muito bem o Presidente, desde o começo das
nossas reuniões. A segunda pergunta ao depoente: Quais as modificações que deveriam ocorrer
na área bancária, a fim de serem inseridas na
Constituição, para que o sistema financeiro brasileiro fosse menos oneroso, estimulasse a produção e conseguisse chegar a juros reai~ iguais aos
de países como o Japão, França e Austria, que
são baIXOS? Como seria possível tomar mais eficiente o sistema financeiro, por meio de mudanças na legislação ou no sistema implantado no
Brasil?Talvez devêssemos fixarparâmetros, para
que o tempo que ocupassem fosse melhor aproveitado.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Ivan Bonato.
O SR. CONSmUlNTE IVAN BONATO - Sr.
Presidente, o Relator, inteligentemente, sugere
que uma série de entidades e pessoas sejam ouvidas pelo sistema de painéis. Mas precisamos ser
práticos. Temos pouco tempo e não vamos poder
- penso eu - num painel, estudar os assuntos
em profundidade. Serão muitas perguntas...
O SR.RELATOR (Fernando Gasparian) - Esse
é o sentido da proposta.
O SR. CONSmUlNTE IVAN BONATO- Tenho a impressão de que, trazendo esses representantes, teremos mais um muro de lamentações
sobre a atual situação brasileira do que a consecução do nosso objetivoprihcipal:redigirum capítulo para a Constituição, que espelhe não só a
realidade de hoje, mas, principalmente, a do futuro, a respeito de como deve funcionar o sistema
financeiro. Por isso, tenho muito receio de que
caiamos no varejo, ou seja, que fiquemos discutindo a situação atual. Porque, se tivermos a presença dos pequenos e médios empresários acho muito justo que venham - eles talvez irão
reclamar dos juros, e não nos compete decidir
sobre a questão dos juros. Este é um assunto
de política econômica. Temos de traçar parâmetros no sentido de que, daqui para a frente, possa
haver um sistema em que os juros caiam. Temos
de inteligentemente, imaginar esse sistema. Sugeri a presença do ex-Ministro Simonsen - pessoa altamente capaz - num painel. Pelaproposta,
ele deporá juntamente com outros seis ou sete
depoentes. Assim vamos poder tirar pouco proveito de suas idéias. O ex-Ministro Simonsen tem
muito a nos oferecer dos seus conhecimentos
do passado, do presente e do futuro. Por isso,
estou questionando, porque acho preferível nos
aprofundarmos mais com pessoas dessa envere, assim, termos tempo para que todos façam
as perguntas que desejarem. Desta forma, e de
acordo com o que o Constituinte José Carlos
Vasconcelos sugeriu, vamos nos ater à temática
do que nos interessa realmente. Por exemplo: como vai funcionar o Banco Central? Quem vai Ser
a autoridade máxima do sistema financeiro brasileiro? Quem vai discipliná-lo: o Conselho Monetário ou o Presidente da República? Vamos autorizar o funcionamento de novos bancos ou não?
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Como vai funcionar essa autorização? Temos de
partir para esses temas. Deveríamos ter a coragem de indicar várias pessoas e eleger as escolhidas, porque não temos tempo útil para ouvir
muitas pessoas. Ma última reunião falamos em
formar um elenco de oito nomes, talvez. Mas sei
que para fazê-lo será muito difícil, ou seja, entre
trinta e quarenta nomes, escolhermos oito.Temos
de ter a coragem de fazer isto, mas atendendo
a representantes dos trabalhadores, dos bancários, dos bancos privados, um dos bancos estatais,
do -Banco Central. Devemos selecionar e arcar
com a conseqüência das críticas por não termos
trazido todo o elenco. Senão, passará nosso tempo sem chegarmos a conclusão alguma, principalmente porque não temos onde nos espelhar
- em Constituições anteriores - para redigir
nosso capítulo. Vamos perder tempo e daqui a
15, 20 dias estaremos ainda todos embaralhados.
Era essa a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Deputado José Carlos Vasconcelos.
O SR. COSNTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Gostaria de fezer algumas sugestões Acho que o debate é bom porque clareia
as idéias. o Relator coloca pontos fundamentais,
como o que deve fazer parte da Constituição
quanto ao sistema financeiro. E sobre este assunto não temos experiência, porque as nossas Constituições se referem apenas ligeiramente ao sistema financeiro. Por isto, quando da instalação desta Comissão, chamei a atenção para que seja
mantido entendimento com a Comíssão-da Ordem Econômica, que quer tratar do sistema bancário. E necessário que definamos o que irá fazer
parte da Constituição, quanto ao sistema financeiro. Vamos nos referir simplesmente ou dedicar,
por exemplo, ao Conselho Monetárió, um capítulo
extenso, como é dedicado ao Conselho de Segurança?
A outra questão seria: como deve ser o sistema
bancário? Creio que o Relator foi muito feliz ao
se referir a este assunto. Para ouvir toda a socieda?e, temos de estar com subsídios suficientes,
a fim de que formemos, até preliminarmente essa
visão da Subcomissão. Portanto, proponho que
não aprovemos todos os painéis, mas dois, que
tratem especificamente deste assunto: o que
constar na Constituição sobre sistema financeiro
e o que fazer com o sistema bancário, para que
ele possa, realmente, estimular a produção com
custo mais reduzido, ao contrário do que ocorre
agora? Nos painéis, poderíamos ouvir, de maneira
mais longa, um representante dos bancos oficiais,
um representante dos bancos privados, dois
membros da chamada comunidade científica e
dois representantes dos trabalhadores. Poderíamos, também, de maneira muito objetiva, escolher seis nomes. Após o subsídio recebido nesses
dois painéis, nos reuniríamos novamente para
realizar outros. Acho que seria um caminho possivel.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Gushiker.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr.
Presidente, acho que estamos à frente de dois
tipos de problema. O primeiro, com relação aos
temas; o segundo com relação à quantidade de

expositores dos respectivos temas. Com relação
ao tema, creio que não há divergências entre o
que o Relator propõe e o ~e propõe o Constituinte Virgildásiode Senna. Veja só: o que o Relator propõe são dois temas que ele entende como
básicos. Assim também os entendo. Primeiro: como deve ser formulada juridicamente, a nivel da
Constituição, a temática do sistema financeiro,
que o Relator colocou bem no primeiro ponto
- alcance das normas constitucionais. O segundo tema diz respeito a um aspecto vitaldo sistema
financeiro que diz respeito à maneira como o sistema financeiro ajuda o setor produtivo. Então,
quanto ao tema, deveríamos nos ater a esses dois
que o Relator está propondo: alcance das normas
constitucionais; e segundo, a questão técnica de
como deve ser o modelo do setor financeiro para
ajudar a produção. Eu até emendaria mais: e que
diminua ou elimine a especulação financeira. Assim, se obtivermos esses dois pontos, que são
os aspectos principais da nossa temática, já será
o suficiente. Com relação à quantidade de expositores, creio que isso vai depender muito da nossa
capacidade de apreender, de acordo com a exposição, esses dois temas. Então, poderíamos, como regra geral, definir os dois primeiros painéis,
e assim que acabássemos os dois, estudaríamos
a necessidade de continuarmos, ou não, a fJJTI
de resolvermos esse dilema da quantidade de expositores.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Carvalho)
- Para simplificarmos os trabalhos, vamos primeiramente decidir se convocaremos isoladamente as pessoas ou se faremos painéis. Isto é
básico. A orgamzação dos temas e dos painéis,
em si, deixaremos para depois. Vamos só decidir
se faremos uma interpretação mais literaldo Regimento da Constituinte, ouvindo essas pessoas isoladamente nas nossas reuniões, ou se faremos
um trabalho mais dinâmico, organizando painéis.
Gostaria apenas de resolver essa questão, inicialmente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Mas, Sr. Presidente, o Regimento
não proíbe a realização de painéis
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sei que o Regimento não proíbe, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - O que o Regimento manda é
que sejam ouvidos depoimentos de diversas entidades. Ele não proíbe que se realize painel. Sobre
isto não há nenhuma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, mas estou falando sobre este assunto
porque ele é objeto da observação do nobre Constituínte José Lins. Estou apenas acolhendo o que
se debateu aqui. Vamos votar, inicialmente, para
saber se faremos ou não painéis. Quem concordar com os painéis propostos pelo Relator, Fernando Gasparian, com as modificações que serão
feits posteriormente, tanto de pessoas, como até
de temas - porque vamos ter um funcionamento
dinâmico. Não nos vamos apegar àquilo que seja
impossível fazer - deve permanecer como se
encontra. (Pausa). Considero aprovada a idéia de
realizarmos painéis.
Vamos, agora, escolher o pnmeiro painel. Não
precisamos resolver sobre todos hoje.
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Concedo a palavra ao nobre Relator Fernando
Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, estamos diante da seguinte situação:
não sabemos como expressar, na Constituição,
até porque não temos experiência com isto, uma
idéia que dê ao sistema financeiro a estabilidade
de que ele precisa. O que se verifica no Brasil
é que o sistema financeiro é uma grande caixa
preta conhecida por meia dúzia de pessoas, que
variam, de acordo com os interesses de determi·
nados grupos. Então me parece fundamental que
escutemos o maior número possivel de pessoas,
até porque precísesnos tomar conhecimento de
alguma coisa que não sabemos. Por isto, não
me preocupa muito que se tenha de escutar um,
dois, três, dez, vinte depoentes. Mas o importante
é que possamos expressar nesta Constituição alguns limites, algumas formas para o sistema financeiro, de modo que ele dê a este Pais estabilidade neste setor. No meu entendimento, esta
é a parte fundamental. Não estou muito preocupado com o número de pessoas, de instituições
que vamos ouvir e também se vamos ter de trabalhar à noite. Se estamos, hoje, com a obrigação
de elaborar uma nova Constituição é porque a
sociedade brasileira entendeu que a Carta que
ai está não atende às suas necessidades, aos seus
anseios. Por isto, acho que a preocupação maior
deve ser com o que vai sair daqui. Não nos podemos preocupar muito com o número de pessoas
e com o tempo. Vamos ter de trabalhar sábado,
domingo, à noite, à hora que for preciso. O importante é que o que estamos fazendo hoje é o marco
na História deste Pais. Não podemos permitir que
a nossa falta de tempo ou a nossa comodidade
nos impeçam de produzir o melhor que pudermos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Acolho a observação do nobre companheiro
com muita satisfação, porque a entendo muito
inteligente. Mas gostaria de aditar à proposta do
Relator uma da Presidência, já acomodando as
idéias que tivemos aqui, nesses debates realizados, para o que peço a atenção dos companheiros. Ante as observações feitas pelos Constituintes
José Carlos Vasconcelos e José Lins, ex-Senador,
chegamos à seguinte conclusão: temos de ter
o máximo de objetividade no primeiro painel. Por
isto, proponho aos prezados companheiros que
como primeiro painel seja exatamente o do item
IV- membros da comunidade científica e acadêmica - para termos parâmetros. Devemos também convidar a Prof"Maria da Conceição Tavares,
o Prof. Carlos Lessa, Barros de Castro, bem como
os aqui relacionados e outros cujos nomes nos
possam ocorrer. Vou submeter apenas o tema.
O Relator escolherá os nomes de acordo com
as propostas. Deveríamos realizar o primeiro painel para saber que normas constitucionais devem
fazer parte da nova Carta, a respeito do sistema
financeiro. O que os debatedores entendem com
básico para constar da Constituição? O que deve
constar da nova Carta, em matéria financeira?
Um ponto de vista. Vamos supor que a Prof"Maria
da Conceição Tavares nos respondesse a seguinte indagação: Professora, na sua oplruão, que deve
constar da Constituição, sobre sistema financeiro?
A outro perguntaríamos, Professor Fulano, que
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deve constar da Constituição, sobre sistema financeiro?

a partir daí, poderiamos formular um roteiro com
maior precisão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - E acrescentar àquela segunda
parte aqui sugerida os dois temas: o que deve
constar e como deve ser montado o sistema bancário.

O Sr. PRESIDENTE (Cid Sabóia Carvalho)A sugestão do Constituinte está anotada.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. O que deve constar e que órgãos
devem compor o sistema financeiro. Redigi, ontem, um trabalho, que irei apresentar na próxima
reunião, sem nenhuma pretensão, apenas como
estrutura, mais ou menos assim: do sistema fínanceiro. Então, o artigo inicial: compõem o sistema
financeiro órgãos da administração direta, da administração indireta e sociedades de economia
mista. Isso como ponto de partida, para começar
a raciocinar. Art. 2 0 deste Capítulo: "O Conselho
Monetário Nacional será o órgão diretor do sistema fmanceiro nacional".
É apenas um exemplo, poderá seroutro órgão.
Apenas para termos como discutir. E um roteiro,
já dentro da mecânica da lei, para irmos respondendo às indagações e fazendo sugestões.
Então, vou trazer a matéria na próxima reunião,
já colhi informações sobre o funcionamento do
Conselho Monetário Nacional. Fiquei até abismado ao saber como ele funciona. Já tenho os subsídios para pelo menos começarmos os debates.
Gostaria de saber se os 'colegas aprovam este
como primeiro painel, para o que convidaríamos
professores, financistas, pessoas de linha cultural,
intelectuais, para nos darem essas luzes iniciais
sobre a natureza das normas constitucionais que
devam constar da nova Carta. Não sei se os colegas querem debater sobre o assunto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Acho muito feliz a proposição
do Presidente, porque a partir daí nós poderemos'
definir que entidades ouvir, já determinando o
que queremos ouvir de cada entidade. Agora, eu
proporia que, em vez de um, aprovássemos os
dois painés, ou seja, além da comunidade científico, no primeiro painel, pudéssemos ouvir também, no segundo, as entidades de crédito oficiais,
através de seus presidentes ou diretores e também as entidades representativas dos trabalhadores, dos bancários.
Sugeri, então, para o segundo painel, que fossem convidados os Presidentes do Banco do Brasil e do Banco Central, o representante da Associação dos Trabalhadores do Banco do Brasil e o
Presidente da Contag. No caso da Contag,já teriamos a visão do trabalhador. Há um subsídio da
comunidade científica, com visão oficial. Estaríamos ouvindo também os trabalhadores a respeito
desses dois temas. Repetindo, sugeri que fossem
convidados os Presidentes do Banco do Brasil
e do Banco Central, o representante da Associação dos Empregados do Banco do Brasil e o
Presidente da Contag, porque abrangeria os trabalhadores como um todo, dentro daquela visão
de posições divergentes, que, talvez, nem exista,
mas seria para completar aquele da comunidade
científica Inclusive, comunidade científica o Relator iria, evidentemente, colocar pessoas que, necessariamente, não têm o mesmo pensamento,
Acho que, com a visão da comunidade científica,
dos trabalhadores e dos diríqentes de entidades,
no caso, o Banco do Brasil e o Banco Central,

O SR. CONSmUINTE LUIZ GUSHIKEN- Eu
queria fazer a seguinte observação: trazer o Presidente do Banco dó Brasil e o Presidente da Associação dos Funcionários, para aqui tratarem do
sistema financeiro, é o mesmo que trazer duas
posições convergentes. Não há divergência com
relação ao Presidente e aos funcionários do Banco
do Brasil. Com relação à Contag, sugeriria que
se deixasse a cargo do seu Presidente indicar a
pessoa, porque ISSO às vezes demanda conhecimento técnico e pode criar dificuldades.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então vamos pôr em votação os painéis. Quem
estiver de acordo, permaneça como está
O SR. CONSmUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, trago aqui uma contribuição, muito
mais como sugestão do que como proposta. Vejo
inclusive, como estamos aqui a discutir o papel,
digamos que está reservado na Constituição ao
sistema financeiro, que hoje praticamente inexiste. Então, ao lado desses membros da comunidade científica, acadêmica, que têm formação
em sistema financeiro, mas não em sistema constitucionalista, s'lgiro que se traga alguém que tenha visão global da Constituição, no caso, o Professor Osny Duarte Pereira. Da mesma forma,
entre os membros da comunidade científica acadêmica, parece-me positivo convidar o professor
Décio Munhoz.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não. Estão sendo anotadas as sugestões
vamos então votar os dois pamés. Quem estiver
de acordo com os dois painéis iniciais, de acordo
com as sugestões aqui apresentadas, permaneça
como está. Mudará apenas a especialidade ds
pessoas que virão. Mas a indagação é a respeito
do que deva ser tratado constitucionalmente, no
que diz respeito ao sistema financeiro. Os convidados trariam a sugestão do que deve constar
na nova Carta. Então, vamos considerar como
aprovadas essas duas propostas Os dois primeiros painéis já estão preparados; portanto, na próxima reunião trataremos do assunto.
Quero comunicar aos companheiros que já estamos recebendo algumas propostas, e isso já
vai nos dando condições de compreendermos
qual o nível de aspiração que as pessoas têm
a respeito do que deva constar da nova Carta.
Por exemplo: tenho aqui uma sugestão dos Constituintes Eraldo Trindade e Flávio Palmier da Veiga. Vejam o que eles propõem. Os senhores terão
agora uma idéia mais ou menos, do que seja
a aspiração. O Constituinte Flávio Palmier da Veiga, propõe que "A Constituição assegurará a todos os brasileíros o direito à aquisição da casa
própria com financiamento público e amortização
mensal nunca superior a 25% de sua renda farníhar". Esta proposta vincula a causa da casa própria ao sistema financeiro. A outra é uma sugestão
interessante, quando prevê uma lei especial. Diz
o seguinte: "lei especial a ser votada dentro de
noventa dias da promulgação desta Constituição
disporá sobre os requisitos exigidos para contratação de empréstimos de qualquer natureza com
credores externos e disporá sobre o reexame dos
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contratos já celebrados, quando em desacordo
com as normas legais ou com os interesses da
Nação". Este já está preocupado com a divida
extema. Então ele já enfoca a dívida extema como
assunto do sistema fmanceiro.
•
Temos outra proposta encaminhada pelo
Constituinte Nelson Cameiro. Nelson Cameiro toca em um ponto importante, o limite do lucro.
De como poderemos nos preocupar com oslimites dos rendimentos do capital, um dos grandes
temas na Constituinte. Mas vejam com que se
preocupa Nelson Cameiro. "Não poderão exceder
de 10% dos lucros conjuntos do construtor, incorporador e vendedor de unidades residenciais, individuais ou coletivas, quando esses imóveis forem
construídos ou vendidos com financiamentos de
agências estatais da administração direta ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios".
Isto é, quando a construção tiver o patrocínio oficiaI, o lucro dos que nela intervierem não poderá
ir além de 10%. Tudo isso contém muitos fenômenos de ordem financeira. São essas as sugestões que nos chegaram. Pelas sugestões, V. Ex-s
notam que o nível de aspiração, quanto ao sistema
financeiro, é controlar, quer dizer, a nossa missão
aqui seria a de obter o controle dos fenômenos
que ocorrem na área financeira.
Com a palavra o ilustre Constituinte José Carlos
Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, sugiro que todas
as propostas que cheguem à Mesa sejam copiadas e enviadas aos membros da Subcomissão.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Isto será providenciado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Uma experiência que tivemos na
legislatura passada, na Comissão do Interior,
ocorreu no sentido de que fosse remetida a Ata,
antes de sua leitura, a cada membro da Comissão.
Poderíamos aqui adotar o mesmo procedimento,
a fim de que na sessão seguinte já viéssemos
com conhecimento dos debates, corridos na sessão anterior, para possivelmente, se for o caso,
fazermos alguma correção.
Por outro lado, gostaria de chamar a atenção
do Sr. Presidente e do Relator para a morosidade
com que está sendo publicado o "Diário da Assembléia Nacional Constituinte". Não é possível
que não se tenha conhecimento do que está ocorrendo, não só nesta Subcomissão, como em todas as demais. É necessário que o Presidente
e o Relator façam gestões junto ao lo-Secretário
e ao próprio Presidente da Constituinte para que
sejam publicadas as notas taquigráficas de cada
sesssão no Diário da Assembléia Nacional Constituinte e que o Constituinte receba o material no
dia imediato à realização das sessões, para que
pudéssemos então ter uma visão global do que
se está passando.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Posso informar ao Consntuínte que essas publicações serão feitas, mas, segundo informações
da nossa secretária, não com essa rapidez. Infelizmente, não há condições para que assim se faça.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Qual comunicação? Das propostas?
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tudo o que ocorre na sessão, através do levantamento taquigráfico, será publicado na íntegra,
Tudo que estamos falando aqui será publicado,
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Mas pelo menos a Ata e as propostas recebidas.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- No que se refere a Ata, é simples, porque nós
mesmos poderemos distribuí-Ia a todos os companheiros. Esta proposta pode ser aproveitada
imediatamente. Não há problema. Os Constituintes desta Subcomissão receberão todas as propostas que chegarem à Mesa e também a Ata
de todas as sessões. Aliás, quanto à Ata, logo
que aprovada, providenciaremos fotocópias, que
serão distribuídas imediatamente,
Passo a palavra ao Relator, para uma troca de
idéias.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Seria interessante trocarmos idéias sobre esses dois
primeiros painéis que foram aprovados, para que
pudéssemos fixar os nomes dos convidados. Evidentemente, teremos que anotar alguns nomes
a mais, porque é bem provável que não consigamos trazer todos aqui nos dias estipulados. Além
disso, seria muito importante que fixássemos a
data da primeira audiência. Sugiro que seja feita
na próxima terça-feira, de hoje a uma semana,
pois é um dia de presença quase garantida. Evitaríamos o vexame de convocar pessoas que aqui
viriam e não falariam, por falta de número para
a reunião.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Por isso a proposta do nosso companheiro José
Carlos é da maior pertinência, porque, na verdade,
não podemos entender que esta Constituição se
escreva a partir de compartimentos. Jamais poderemos compartimentalIzá-la ou imaginar que será
uma grande loja de departamentos, ou um grande
supermercado, onde se pegue um pedacinho em
cada lugar. E fundamental que os constituintes
tenham conhecimento do que está acontecendo.
Logo, é da maior pertinência a observação do
nosso companheiro José Carlos, repito, porque
tenho certeza de que, se for do conhecimento
dos constituintes que na terça-feira tenhamos um
painel sobre determinado assunto e com a presença de tais pessoas, estarão aqui não apenas
os membros da Sucomissão, como também um
número muito grande de constituintes, porque
lhes é dado o direito de debater, apesar de não
votar.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Vamos, em conjunto e em consenso, colocar os
nomes dos prováveis convidados para a primeira
reunião.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, antes de fixarmos
os nomes - creio que o ilustre Constituinte José
Uns fez esta comunicação - sugiro a realização
de painéis na parte da manhã e continuarmos
à tarde. Sei que não seria exagero que tivéssemos,
nesses dois painéis, definidores dos caminhos
que iremos buscar, dois convidados. Acho oito
nomes, quatro na parte da manhã e quatro na
parte da noite, um número razóavel, porque sei
que o Relator relacionou uma série de nomes
.'da comunidade científica, por exemplo. Talvezse-

ja verdade que os painéis fiquem mais pobres,
se eliminarmos muitos nomes, mas podemos fixar em tomo de oito, até porque já foram sugeridos nomes como os dos Profs. Munhoz, Bulhões
Pedreira, Mário Henrique Simonsen e tantos outros. Com relação ao segundo painel, se estabelecesse oito nomes, talvez fosse interessante.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Desculpe a interrupção, mas há outro detalhe,
para ilustrar o seu pensamento, que seria o cuidado de distribuir os convidados de modo a atingir
o maior número possível de Estados ou regiões
Por exemplo, convidaríamos a Prol"Maria da Conceição - que representa a parte mais desenvoMda do País, Rio de Janeiro, São Paulo; e um
constitucionalista nordestino - do Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte ou
Piauí; um outro do Centro, de tal sorte que déssemos uma abrangência maior ao painel. E sempre
que pudéssemos tomá-lo mais abrangente, que
o fizéssemos. Não sei se os colegas constituintes
concordam.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Embora na segunda fase pudéssemos corrigir esta questão regional.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Então, faremos uma lista dos nomes que seriam
convidados para o primeiro painel, onde incluiríamos juristas ligados à área financeira. Faríamos
os convites, e aqueles que não pudessem aceitar
ficariam para o segundo painel, também nesta
área, o qual aprovaríamos posteriormente. Assim,
teríamos a certeza de que iríamos conseguir número suficiente, e a reunião de terça-feira próxima
seria muito interessante.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Poderíamos fazer um elenco com quatorze
nomes, para tirarmos oito, pois muitos não poderão vir. Isto ficaria a critério do Relator. Sugeriria
alguns nomes e confirmaríamos os que realmente
poderão vir. Faríamos uma lista mais ampla, e
o Relator faria os contatos.
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Sr. Presidente, temos que começar a trabalhar,
todos estamos ansiosos por isso. Creio que não
seria este o dia ideal, considerando que estamos
às vésperas de longo feriado e serão difíceis,certamente, os contatos. Correremos o risco de não
termos, na terça-feira, os nossos companheiros
de trabalho aqui na Comissão. Quarta-feira não
seria mais conveniente? É apenas um lembrete.
Mas temos de considerar, inclusive, a dificuldade
para retornarem a Brasilia os nossos companheiros, bem como certamente os convidados.
O,SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- E verdade, muitas pessoas não poderão ser
contactadas, neste semana, porque devem estar
viajando pelo interior de seus Estados, sem possibilidade de comunicação. Penso que o mais prudente seria marcarmos esse primeiro painel para
quarta- feira.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - E só reahzaríarnos um na próxima
semana? Ou os dois?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Os dois, um na quarta-feira e o outro na quinta.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Gostaria de sugerir, já que vamos
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fazer painéis desdobrados, que no segundo painel
incluíssemos - até porque já temos sugestão
sobre o sistema de habitação - a Caixa Econômica e também o BNDES.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- No segundo painel, porque temos de concluir
o primeiro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - O primeiro já está concluído, está
nas mãos do Relator.
O Sr. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ainda I}ão. Tenho que dizer os nomes aos
companheiros. Tenho que saber se todos estão
de acordo e mesmo se efalta algum nome.
São esses os nomes: Inácio Rangel, Décio Munhoz, Mário Henrique Simonsen, Pérsio Arida,
Paulo Ramiro de Castro, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Barros de Castro, Edmar Bacha, Paulo Bonavídes, Valter Barelll, Bulhões Pedreira, Osny Duarte Pereira e Carlos langoni. São,
ao todo, quatorze.
O SR.CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Nobre Constituinte, havia sugerido, há pouco, o nome do Prof. Carlos Eduardo, da PUe. Parece-me
que V.Ex' se esqueceu.
.0 SR. RELATOR (Fernando Gasparian)-Exatamente. Então, o Prof. Carlos Eduardo, da PUC,
estaria nessa reunião. Havia pensado em colocá-lo junto com o pessoal de mercados de capital,
mas poderia colocá-lo aqui, também, no meio.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, dentre esses nomes iríamos procurar
oito. Tenho a impressão de que todos poderiam
estar na reunião da manhã e à tarde. Uns irão
ouvir os outros, podendo dar palpites. Não vamos
colocar quatro de manhã e quatro à tarde. Vamos
ouvir todos o dia inteiro. Vamos organizar logo
o segundo painel.
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Nobre Relator, gostaria que V. Ex' - não sei se
neste painel - colocasse o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, o BNCe.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Então, temos o Banco Central, o Banco do Brasil,
a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco
do Nordeste, o Banco da Amazônia e o BNCe.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Seria interessante chamarmos, dos bancos
particulares, um grande e um pequeno, para sentirmos o problema. Por exemplo: o Bradesco ou
o ltaú e um banco pequeno.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - No
caso, a Fenaban, que provavelmente vai ser um
grande banco, e a ABBC, que é a Associação
Brasileira de Bancos Comerciais, dos pequenos
bancos.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Podemos convidar esses dois representantes, que
suprem bem.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Nessa linha de raciocinio, acho que V. Ex' esqueceu-se de convidar a Asbace, Associação de Bancos Comerciais Estaduais.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Já
estava relacionada aqui, nobre Constituinte.
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SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não incluiríamos neste painel representantes dos trabalhadores? A Contag, por
exemplo?
O SR. RELATOR(Fernando Gasparian) - Não.
Acho que seria para o terceiro painel. Estamos
neste, com a área mais douta, mais sapiente, mais
técnica. Depois iremos para a área de aspirações.
Acho que seria interessante assim.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Nobre Constituinte, insisto na
Contag, porque teríamos informações tais como
o que pensa o trabalhador. E escolhi a Contag,
dentro das duas preocupações que o Sr. Relator
expôs. Partiríamos para ouvir os outros trabalhadores, depois desses subsídios.
O SR RELATOR(Fernando Gasparian) - Pois
então vamos colocar essa entidade, como a maior
do setor.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sena bom deixar a Contag, para quando trouxermos o pessoal da cur, para sabermos o nível
de aspiração do trabalhador e de todos os setores
ligados ao sistema financeiro.
Outro assunto gostaria de submeter aos prezados companheiros. Talvez nem fosse necessário
fazê-lo. Mas acho que aqui devemos liberar sobre
todos os assuntos, porque fica mais fácil e mais
democrático, Toma mais tempo, mas a decisão
é mais sólida. É o seguinte: na Ata das reuniões,
o Regimento da Constituinte manda que constem
os nomes dos que comparecerem e os nomes
dos ausentes. Ora, o Sr. Paulo Affonso esteve aqui
com a nossa secretária e recomendou que contassem apenas os presentes e não os ausentes,
para não causar dissabores e algumas situações
adversas. O nosso Relator acha interessante que
a Ata seja a mais completa possível, fazendo constar os que comparecerem e os que não compareceram. Esta opmíão também é esposada pelo
Deputado Virgildásio de Senna.

tação do trabalho à nossa secretária. Apenas, ao
invés de a Presidência dizer à secretária "faça de
tal modo", prefere ouvir a opinião dos companheiros, sem que ISSO seja uma deliberação da
Subcomissão. Isto é apenas um comportamento
ético. Não que vá constar c:omo deliberação da
Subcomissão. É mformal.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Minha opinião é a mesma do
Sr. Relator Acho que deve ser completa a Ata,
dela constando presentes e ausentes.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos submeter à votação. Quem concordar
que devem constar os nomes dos ausentes e dos
presentes fique como está. (Pausa.) Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Afinal,gostaria de apresentar uma
sugestão. À medida que o Sr. Relator entrasse
em contato com as pessoas convidadas pela Subcomissão, que lhes pedisse a gentileza de nos
enviar o resumo do que aqui vão falar, com 48
horas de antecedência, a fim de que o debate
seja o mais produtivo possível. Cada convidado
farta uma exposição sobre o que vai falar, para
conhecimento da Comissão.
O SR. RELATOR(Fernando Gasparian) - Muito bem. Vou sugerir. Se eles puderem fazer isso,
ficaremos gratos. Vou transmitir essa idéia.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- No Regimento da Constituinte está prevista
a remessa da matéria omissa para o Regimento
da Câmara dos Deputados. E a matéria que foi
enfocada pelo companheiro está prevista no art
62 do Regimento da Câmara dos Deputados, que
diz o seguinte:
"Os interessados na matéria, a ser debatida, devem previamente e por escnto apresentar à Comissão exposição conclusiva."
Quer dizer, vamos cumprir, então, por remessa
do Regimento da Constituinte, esse dispositivo
do Regimento da Câmara dos Deputados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Agora, isso só quanto aos efetivos, porque os suplentes poderão VIr aqui eventualmente, tendo em vista os compromissos em
outras comissões.

O SR. CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN- Parece-me que ouvi dizer que segunda-feira devena
ser enviado material. Gostaria de lembrar que segunda-feira é feriado Então não dá para receber
qualquer tipo de material

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou falando aos efetivos, realmente. Então
gostaria de submeter aos companheiros o segumte: da Ata devem constar também os nomes dos
ausentes ou apenas dos Constituintes que comparecerem à reunião.

Sr. Presidente, já acertamos dois painéis e mudamos a ordem, de acordo com a proposta do
Relator. Vamos continuar o debate dos painéis
ao término dos outros dois?

O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Perguntaria ao Sr. Presidente se temos quorum
para deliberar sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Se o colega pedir verificação de quorum...
Mas enquanto não pedir, a sessão transcorre. Pedindo a verificação de quorum, terei de venficar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Diria que essa não é matéria que
precise de deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou OUVIndo aqui os companheiros. Não é
uma deliberação formal. É mais ética, para oríen-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Em outras reuniões decidiremos sobre os outros painéis. Temos que levar em conta também
que as propostas já estão chegando e todos temos
que Ir dando um pouco de nossa atenção a essas
propostas.
Faço também um apelo aos companheiros, para que redijam suas propostas sobre o sistema
financeiro e as encaminhem através da Presidência da Constituinte. Acho que todos devemos alinhar nossos pensamentos sem problema algum,
porque, de qualquer maneira, pode-se mudar de
opinião no curso do debate. Apenas para cumprir
o regulamento, uma vez que o Presidente, o Relator e demais membros da Subcomissão devem
fazer suas propostas por escrito e encaminhá-Ias
a esta Subcomissão através da Presidência da
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Constituinte. É Interessante que façamos isto tarnbém.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr.
Presidente, gostaria de saber se houve uma flexibilidade do prazo ou não.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Houve uma reunião da Presidência da Constituinte com os Presidentes e Relatores das Comissões e nos foi fornecido um quadro com os prazos. Esse quadro será afixado em todas as dependências desta Subcomissão, ao que me parece,
até o dia 25. Mas os colegas devem alinhar o
que puderem, sem muita preocupação, para dar
oportunidade ao debate. Vamos, depois, realizar
reuniões para debater essas propostas e cada
uma delas será examinada, debatida e emendada,
quando for o caso.
FIca marcada para terça-feira a reunião ordinária, às 9h, e para quarta-feira o primeiro painel.
Muito obrigado a todos pela presença.

Ata da 3' Reunião, realizada
em 23 de abril de 1987
Aos VInte e três dias do mês de abril do ano
de rml novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e quarenta rmnutos, no plenáno da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, no
Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília,
reuniu-se a Subcormssâo do Sistema Financeiro,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Francisco Dornelles, Presidente da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fmanças. Presentes
os Senhores Constituintes: Cid Sabóia de Carvalho, Presidente; Divaldo Suruagy, Is-Vrce-Presldente; Sérgio Werneck, 2°-Vice-Presidente; Fernando Gasparian, Relator; Basílio Vilaní, Darcy
Deítos, Mauro Campos, Rose de Freitas, Sérgio
Spada, Walmor de Luca, João Machado Rollemberg, Pedro Ceolin, Ruberval Pilotto, Adroaldo
Streck, LuizGushiken, efetivos: e Rubem Branquinho, Suplente. Ausentes: Harlan Gadelha, José
Carlos Vasconcelos e Ivan Bonato. Presentes, como convidados desta Subcomissão, os Senhores
Constituintes, membros da Comissão do Sistema
Tnbutárío, Orçamento e Finanças: VirgíliO Guimarães, IvoVanderlinde, Nion Albernaz, Lézio Sathler,
Airton Sandoval, Fábio Raunhetti, José Serra, Simão Sessirn, Jutahy Magalhães, Naphtali Alves,
Domingos Juvenil, Gerson Camata, José Luiz de
Sá, Jessé Freire, José Tinoco, Furtado Leite, Fernando Bezerra Coelho, Flávio Rocha, Benito Gama.José Guedes e Osmundo Rebouças. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos destinados à seguinte Pauta:
Reunião de Audiência Pública, tendo como convidados os Senhores Carlos Langoni, da Fundação
Getúlio Vargas; André Lara Rezende, da Pontífácia
Universidade Católica do Rio de Janeiro; Dércio
Munhoz, da Universidade de Brasília A seguir,
teceu considerações sobre os trabalhos desenvolvidos, saudou os expositores e passou a Presidência ao ConstItuinte Cid Sabóia de Carvalho,
Presidente da Subcomissão. Determinada a leitura e discussão da Ata, foi aprovada, sem restrições.
Usando da palavra, o Senhor Relator, Constituinte
Fernando Gasparian, traçou um rápido perfil dos
convidados e esclareceu, de conformidade com'
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o Regimento Interno, que cada expositor dispunha
de quinze minutos para proferir sua palestra. O
Senhor Constituinte José Serra, Relator da Comissão, sugeriu que cada convidado deveria trazer
por escrito aquilo que, a seu ver, deveria constar
da Nova Constituição. Logo após, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao Senhor
Presidente da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças, Constituinte Francisco
Dornelles. Convidados a fazer parte da Mesa, os
Senhores Conferencistas fizeram exposições sucintas sobre o assunto, tema da Subcomissão,
findas as quais, iniciou-se a fase de Interpelações
Participaram dos debates os Senhores Constituintes Cid Sabóia de Carvalho, Presidente; Divaldo
Suruagy, 1<Vrce-Presrdente: Sérgio Werneck,
2°-Vice-Presidente; Fernando Gasparian, Relator
da Subcomissão; José Serra, Relator da Comissão; Simão Sessim, Adroaldo Streck, Osvaldo Sobrinho, Darcy Deitos, Mauro Campos, VirgílIo Guimarães, Luiz Gushiken e LézioSathler. Encerrada
a pauta, e dado ao adiantado da hora, às treze
horas e vinte e quatro minutos, o Senhor Presidente suspendeu a reunião, ficando para às dezessete horas e trinta minutos a reabertura da mesma. Os conferencistas foram saudados pela Mesa,
que agradeceu a presença de todos. As dezoito
horas foram reínlciados os trabalhos, sob a Presidência do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, Presidente da Subcomissão, com a presença dos convidados: Dr. Ignácio Rangel, Professor de Direito e Economia; Dr. Osny Duarte Pereira, Jurista; e Dr. João Paulo A. Magalhães, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Convidados a fazer parte da Mesa, os expositores
foram apresentados pelo Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian. Logo após, discorreram sobre o assunto, tema da Subcomissão,
em sucintas exposições sendo, em seguida, interpelados pelos Senhores ConstItuintes: LUIZ Gushiken, Darcy Deitos, João Machado Rollemberg,
Walmor de Luca, Adroaldo Streck e Mauro Campos, designado pelo Senhor Presidente para fazer
a saudação final aos Ilustres expositores O inteiro
teor dos debates foi gravado e depois de traduzido
e datilografado ficará arquivado na Subcomissão,
publicando-se a integra no "Diário da Constituinte". Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou os Senhores Constituintes. para
a próxima reunião, a realizar-se em vinte e sete
de abril às nove horas com a seguinte Ordem
do Dia: Reunião de Audiência Pública, com a presença do Dr. Camilo Calazans de Magalhães, Presidente do Banco do Brasil; Dr. Marcos de Barros
Freire, Presidente da Caixa Econômica Federal;
Dr. Roberto Konder Bornhauser, Presidente da
Confederação Nacional das Institurções Financeido Banco Nacional de Crédito Cooperativo. E
às dezessete horas e trinta minutos, Dr. Francisco
Roberto André Gros, Presidente do Banco Central;
Dr. José Bahia Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais; e o Dr.
Antônio de Pádua Diniz, Presidente da Federação
Brasileira das Associações de Bancos - FEBRABAN e Federaçáo'Nacíonal dos Bancos - FENABAN, encerrando a reunião às vinte e uma horas.
E, para constar, eu, Mariza da Silva Mata, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, Presidente da Subcomissão.

Data da reunião: 23·4·87
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da Subcomissão do Sistema Financeiro, dando continuidade à reunião que se iniciou
pela manhã e que foi suspensa em face da sessão
plenária da Assembléia Nacional Constituinte.
Pela manhã, tIvemos a presença dos Drs. Carlos
Langoni, André Lara Rezende e Décio Munhoz,
com largo aproveitamento, segundo as impressões colhidas com facilidade entre os que estiveram aqui honrando-nos com suas presenças na
parte inicial dos nossos trabalhos.
Neste período da tarde, dando continuidade aos
nossos trabalhos, trouxemos o Dr, Osny Duarte
Pereira, conhecido jurista nacional, veterano em
publicações, cuja produção intelectual é muito
farta. O Dr. João Paulo já está aqui também, compondo a Mesa, e estamos à espera do Dr. Inácio
Rangel, do Instituto de Economia do Rio de Janeiro. Vamos seguir mais ou menos o mesmo método que adotamos pela manhã.
Peço, então, ao Sr. Relator Fernando Gasparían
que faça a apresentação dos convidados.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O
Dr. João Paulo de Almeida Magalhães é professor
da Faculdade de Direito da PUC, do Rio de Janeiro; PHD em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris; foi perito da Aliança para o Progresso; é Consultor Técnico-Econômico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEAC,
da SEPLAN; professor catedrático de Economia
Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
livre docente de Economia Política da Universidade de São Paulo; diretor do Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria;
Consultor do Instituto de Desenvolvimento Eco:
nômico e Gerencial da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro e Presidente da Astel, empresa
privada de assessoria. É autor de vários livros,
incluindo "Uma Política Industrial para o Brasil".
O Professor Osny Duarte Pereira é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro; foi professor e chefe do Departamento
de Ciências Políticas do ISEB -Instituto Superior
de Estudos Brasileiros - fundado no tempo do
Presidente Juscelino Kubitschek, membro-diretor
de vánas entidades de caráter nacíonahsta nos
últimos trinta anos e autor de várias obras da
especialidade, incluindo comentários aos estudos
constitucionais da Comissão Afonso Arinos.
Professor Inácio Rangel, que deve estar vindo
do aeroporto agora, porque só conseguiu vaga
no avião que chegava às 17h30min, é professor
em Direito e Economia; tem mestrado em Economia pela Cepal; era do BNDES, foi aposentado;
é autor de vários livros e articulista de várias publicações, incluindo a "Folha de S. Paulo".
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos inicialmente ouvir o Dr. Osny Duarte
Pereira, esclarecendo aos presentes que cada um
dos convidados exporá suas idéias num espaço
de vinte minutos. Depois, então, faremos indagações, naquele mesmo sistema seguido pela manhã. Naturalmente, haverá tempo suficiente para
todas as indagações.
Mas, há algo que reputo muito necessário esclarecer, algo que preocupa a Subcomissão do Sístema Financeiro. Gostaria de, neste instante, cha-
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mar a atenção dos dois debatedores que-vieram
discutir o tema conosco, exatamente para o fato
de que estamos tratando, pela primeira vez, de
organizar o sistema financeiro de modo que ele
tenha base constitucional, de modo que a sua
institucionalização seja feita de tal sorte que haja
uma estrutura constitucional.
Pediria ao Dr. Osny, especialmente, como jurista, assim como ao outro convidado, Dr. João Paulo, que começassem os debates, opinando a respeito desse ponto crucial para nós: o sistema financeiro realmente deve constar do texto constitucional? É importante que tenha embasamento?
Que tipos de regra constitucional devem ser produzidas nesta Subcomissão? Todos sabemos que
a Constituição vigente, como as anteriores, não
traz subsídios necessários para a orientação do
sistema financeíro. Sabemos que o Dr. Osny
Duarte Pereira é um crítico ferrenho de toda essa
situação, como sabemos que muitos se rebelam
contra o excesso de poder do Banco Central. As
normas elaboradas por ele, o destino das nossas
finanças traçado pelo Conselho Monetário Nacional, a emissão de moedas, de titulos, a política
financeira, os juros, que hoje estão liquidando
com a iniciativa do brasileiro, tudo isso é muito
problemático. Mas, disso tudo, o que pode constar
da Constituição, como regra estática, e que não
venha, porventura, num futuro muito próximo, até
a enterrar a vida financeira do País? Quais os
dispositivos perenes que devem constar da ConstItuição?
Naturalmente, os dois convidados são livres para abordar os temas que quiserem, mas tenho
a impressão de que esse enfoque mícíal atende
perfeitamente às necessidades dos Constituintes
que formam este colegiado, pnncipalmente aqueles que integram a Subcomissão do Sistema Financeiro.
Passo a palavra, com muito prazer, ao Dr. Osny
Duarte Pereira.
O SR. OSNY DUARTE PEREIRA - Sr. Presidente, Sr Secretário, Srs. membros da Mesa, Srs.
Constituintes, minhas senhoras, meus senhores,
é com grande emoção que compareço a uma
reunião como esta, ato que considero dos mais
importantes da minha vida. Compareço aqui convidado para a inimaginável honra de prestar depoimento perante os cidadãos incumbidos de redigir o capítulo do sistema financeiro da nova
Constituição
Relutei quanto me foi possível em aceitar o .
convite formulado pelo eminente companheiro
de lutas nacionalistas, o hoje Deputado Constituinte Fernando Gasparian, que sofreu prejuízos
patrimoniais, humilhações, perseguições, perfídias e risco de vida, do que sou testemunha. Obstáculo espera evitar o semanário "Opinião " e
manter sua editora, bens hoje incorporados à história da emancipação de nosso povo. A presença
de Fernando Gaparian e de tantos outros nacionalistas que se encontram nesta sala é uma demonstração do quanto avançou nosso povo no caminho da sua libertação e da democracia. Relutei
muito porque me encontro de passagem em Brasília e este espaço deveria estar ocupado por companheiros portadores de maior merecimento, pela
cultura especializada e pelos serviços prestados
nesta luta.
Quanto lamento não estarem vivos Teotônio
Vilela, Tancredo Neves, Arthur Bemardes, Osval-
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do Aranha, Ermírio de Moraes, Roberto Sírnonsen,
Gabriel Passos, Agamenon Magalhães, Roberto
Morena, Henrique Fialho,Arthur Marinho,Mathias
Olímpio, Unírio Machado, Coutinho Cavalcante,
Jesus Soares Pereira, Osvaldo Costa, Gondim da
Fonseca, os Generais EstiUac Leal,Horta Barbosa,
Henrique Teixeira Lott, Durval e Felicíssimo Cardoso, Carnaúba, o Brigadeiro Francisco Teixeira
e tantos outros brasileiros com os quais lutamos
sob as mesmas bandeiras. Eu passaria a tarde
rememorando nomes ilustres e os dos que morreram pela democracia na Itália e nos porões da
ditadura militar. Como seria diferente nossa luta
se todos esses brasileiros pudessem estar, nesta
hora, ajudando a elaborar a nova Carta, ao lado
dos que sobreviveram e que atingiram essa suprema felicidade! Quanto lamento não poderem estar aqui em meu lugar os velhos e provados companheiros que, disseminados pelo Brasil,não dispõem das facilidades que o acaso me proporcionou. Esta batalha seria apenas uma passeata
triunfal, mas ao menos o Regimento Interno, se
determinou a colacação da Bíblia sobre a mesa
da Constituinte, deveria, a meu ver, ter determinado também a fixação da carta-testamento de
GetúlioVargas na parede deste plenário Esta facilitariamuito o posicionamento dos jovens Constituintes e atormentaria a consciência dos que se
irão omitir nesta hora decisiva de nossa emancipação.
Não compareço aqui como financista nem como especialista em Direito Financeiro ou Tributário; compareço, diria o Repórter Esso, como
testemunha ocular da História, sem vinculações
partidárias, para contar episódios à nossa geração
de Constituintes que não presenciou ou se esqueceu de onde surgiu o sistema financeiro nacional
que se pretende remodelar, para democratizá-lo,
a fim de servir ao pobre e faminto e não às elites,
sobretudo estrangeiras, que comandam esse sistema-chave de nossa economia.
Começemos por partes a história dessas instituições financeiras. Já em 1961, João Agripino
era Ministro da Pasta das Minas e Energia no
Governo Jânio Quadros, do qual participavam
também, como Ministros: da Fazenda, o banqueiro Clemente Mariani; da Guerra, o Marechal Odílio
Denys; da Marinha, o Vice-Almirante Sílvio Heck;
da Aeronáutica, o Brigadeiro Gabriel Grun Moss
e das Relações Exteriores, o Senador Afonso Arinos, todos solidários com o golpe de 64. O Ministro João Agripino, entretanto, era diferente deles.
Nas declarações à revista O Cruzeiro, explicou:
"Os bancos estão, no Brasil, nas mãos de sete
grupos financeiros e não há incorporação, empreitero de estrada, fornecedor do poder público,
organização industrialque não trabalhe dia e noite
para esses bancos, que desrespeitam as leis de
usura impunemente e não emprestam um centavo para os que concorrem para o desenvolvimento econômico do País, como as indústrias de base".

Sobre as dificuldades que isso representava para realizar leis democráticas, João Agripino concluiu perguntando: "E tínhamos liberdade para
elaborar a legislação que, ao meu ver, ou de qualquer outro, melhor conviesse ao interesse do
País?"
Em 1959, nove bancos estrangeiros já recebiam depósitos iguais à receita dos Estados do
RioGrande do Sul e do Paraná somados e podiam

manipular esse dinheiro, evidentemente, com
maior força política de que os governadores desses Estados. Hoje, o montante supera a receita
de um número ainda maior de Estados.
Em 1963, o banqueiro José de Magalhães Pinto, Governador de Minas Gerais, pretendeu ser
Presidente da República e quis o apoio de João
Goulart.Este desconversava, e os seus assessores
faziam Magalhães Pinto ver que estava difícIl Ele
retrucava que também era nacionalista, pois desapropriara as terras onde a Hanna iria explorar minério e fizera pronunciamentos contra o entregUlsmo de Juscelino e de Jânio. Percebendo que
não seria por aí o caminho, o Presidente e propnetário do Banco Nacional resolveu conspirar e dar
um golpe auxiliado pela CIA, como se vá nos
documentos expostos na Biblioteca Lyndon
Johnson, em Washington. Articulou com a CIA
e enviou-lhe o assistente Don Mitrione. O pentágono elaborou o Plano Brother Sam, com remessa de navios de querra para a costa do Espírito
Santo, onde, em caso de fracasso, ocorreria o
desembarque de fuzileiros. Magalhães Pinto aparelhou sua PolíciaMilitar, articulou-se com o brincalhão autor do Plano Cohen, General Eurico
Mourão Filho, que depois se antoapelidou de "Vaca Fardada", e marcharam para o Rio de Janeiro.
Antes que o General Mourão chegasse ao Ministério da Guerra, no Rio, o Marechal Costa e Silva
sentou-se na cadeira de Ministro e declareou-se,
na qualidade de oficial mais antigo, Comandante
Supremo da Revolução. O apoio do Pentágono
não era para Costa e Silva, um cavalariano, tido
como grosso e inconfiável. Roberto Campos, Embaixador de João Goulart em Washington, também não tinha vinculações com Costa e Silva,
mas com o grupo da Escola Superior de Guerra,
que, afinal, indicou o General Castello Branco.
Juscelino Kubitscheck, que já fazia propaganda
eleitoral para voltar ao Governo em 65, esperava
que a permanência dos rmlítares fosse por pouco
tempo e aderiu ao golpe votando em Castello.
Aconteceu que tanto Magalhães Pinto, quanto
Juscelino Kubitscheck e Carlos Lacerda, pretendentes à sucessão de Castello, foram repelidos
e, afinal, cassados.
O novo Embaixador do Brasil em Washington,
e depois Ministrodas Relações Exteriores, afirmava: "O que é bom para os Estados Unidos é bom
para o Brasil". Dentro dessa filosofía vieram missões militares para a agricultura e para o planejamento, ocupado por Roberto Campos, com o objetivo de modernizar as instituições. Formou-se
uma sociedade civil de advocacia administrativa
denominada Consultec, que orientava essas missões Contam os jornais da época que os governadores, ao procurarem os Ministros, voltavam dos
corredores intrigados e convencidos de que os
endereços estavam errados, pois calhava de encontrarem um desses americanos contratados
que não sabiam uma palavra de português e voltavam sem conseguirem ser atendidos. Se entrassem no gabinete do Ministro, que também falava
português com sotaque ianque, a confusão era
total. Nesse clima político de confraternização de
banqueiros nacionais e estrangeiros, com a assessoria da Consultec, surgiram os projetos do Sistema Financeiro Nacional e da Lei de Mercado de
Capitais, que nos regem até hoje, Lei rr 4.595,
de 31 de dezembro de 1964. e Lei n° 4.728, de
14 de julho de 1965.
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O projeto inicialvisava a instituir uma entidade
neutra e soberana que, dirigindo a economia e
as finanças, assegurasse às empresas estrangeiras o recolhimento de seus lucros, a participação
nos financiamentos pelos bancos oficiais brasileiros em igualdade de condições com as empresas nativas, onde nem os generais pudessem meter o bedelho. Essa unidade seria para os banqueiros um pique semalhante ao sistema de reserva federal dos Estados Unidos, organismo suprapartidário onde é planejada a economia norte-americana, que protege os banqueiros. Alguns financiam o Partido Republicano, outros, o Partido
Democrata, ou mesmo a ambos, transformando
as eleições presidenciais em um fla-flu gigantesco
e tão divertido quanto o nosso carnaval.
Com essa idéia de organismo acima dos generais, os militares não concordaram, mas aceitaram o restante, tudo bem, o que era bom para
os Estados Unidos era bom para o Brasil.
Assim surgiu o Conselho Monetário Nacional,
pequeno parlamento oculto em gabinetes silenciosos, um peti comité, que delibera sobre toda
a política econômica nacional, desde o volume
dos empréstimos externos, o destino dos impostos recolhidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, até quanto um lavrador perdido na selva amazônica poderá cobrar pelo saco
de milho. Exerce, pois, a mais importante tarefa
do Estado. Compunha-se de 10 membros; agora
são 16. Mas, para tomar resolução, antes precisava-se de apenas 4 votos, agora precisa-se de 6.
Os abusos tomaram-se tão freqüentes a ponto
de o Ministroda Fazenda, nos casos mais importantes, fazer reuniões por telefone e tomar as mais
graves decisões, a ponto de, à revelia do Congresso Nacional, sem precisar da assinatura do
Presidente da República --; generais desinteressados dessas chatérrimas tarefas e muito ocupados com a seleção no campeonato e com cavalos
- o Conselho Monetário Nacional contrair a
maior dívidado mundo com. cláusulas humilhantes, leoninas, nunca antes incluídas.
O mandato desses conselheiros era de sete
anos para não haver risco de substituições com
a mudança de generaIS na Presidência da República. O público desconhece quem integra esse
coletivo fantasma que não presta contas a ninguém, haja vista a contratação da dívida externa.
As falcatruas constituem um romance interminável. Multinacionais como a Light, concessionária de energia elétrica, obrigada pelo contrato
a fornecer energia com seus próprios recursos,
deslocavam empresas nacionais, sobretudo médias e pequenas, e tomavam o equivalente a dezenas de milhões de dólares. Maisainda, conseguiu
que fizessem comprar todo o acervo e assumissem o passivo, acervo que o povo já havia pago
pelas parcelas embutidas no preço das tarifas.
Mais de um bilhão de dólares da dívida externa
é constituída por esse escândalo, daí a resistência
de setores do Governo em realizar uma autitoria
da dívida externa.
Como este há outros casos: por exemplo, o
escândalo do acordo com a Alemanha para a
energia nuclear. É o mais vergonhoso e o mais
irresponsável negócio de nossa história. Nossos
rmlítares queriam a tecnologia da bomba atômica,
que os norte-americanos jamais nos forneceriam.
Para tanto compraram uma bomba que ninguém
sabia manejar e a instalaram em Angra dos Reis.
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Mentém-na em funcionamento em caixa preta,
para que os físicos das universidades, em geral
considerados comunistas, nada aprendam sobre
seu mecanismo. No contrato está escrito que,
se a usina não' funcionar ou vazar, aos alemães
não caberá nenhuma responsabilidade pelos prejuízos. Entretanto, se no trajeto para Angra dos
Reis, algum acidente no tráfego danificar equipamentos, o Governo pagará a reparação até o último centavo. Nessas condições também compramos equipamentos Westhinghouse. Esses trambolhos até hoje não funcionam. Se vazarem ou
explodirem será a maior tragédia de nossa história, porque não temos infra-estrutura para reprimir
os efeitos.
Estamos pagando bilhões de dólares por esse
negócio, previsto sempre como crime na Lei de
Segurança Nacional que os próprios militares redigiram. Os autores dessas barbaridades estão
soltos e são convidados para assistir a inaugurações de obras públicas importantes. Riem-se
da incompetência da Nova República em saldar
esses débitos e inventam piadas engraçadíssimas.
Tudo isso foi homologado. pelo Conselho Monetário Nacional, que deixou as finanças do País
neste atoleiro em que se encontra. A Lei de Mercado de Capitais passou a ser o estatuto dos banqueiros e das multínacronais. Alguns desses privilégios já foram declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, mas deixaremos de
abordá-los por não ser matéria constitucional.
O Brasil, com essas imoralidades, passou a ser
o paraíso da agiotagem internacional. AqUI os
bancos auferem lucros, como em nenhuma outra
parte do mundo. A legislação sobre essas matérias é conhecida porque está nos compêndios
de legislação. Os giros de dinheiro, por intermédio
do Banco Central, envolvem gastos alucinantes.
E pelo depoimento do economista Décio Garcia Munhoz, professor da Universidade de Brasília,
que acompanha as operações desse banco, prestado no simpósio sobre os déficits públicos e a
renegociação da divida, na Câmara dos Deputados, em 25 de junho de 1985, vê-se que já registravam tais operações, um déficit público de três
vezes o montante do Orçamento da União. O
professor Décio queixava-se da falta de transparência, o que impedia uma visão da legitimidade
desses encargos. Não via nenhuma possibilidade
de solução para a dívida pública. Nesse depoimento ver os Anais do simpósio, à página 153
- o professor Décio mostrava as ruinosas medidas que se realizaram no Banco Central para contentar os bancos estrangeiros. Foram aumentados os valores da dívida, sem entrar dinheiro, permitiu-se ampliar o poder de coletar depósitos,
em concorrência com os bancos nacionais, desnacionalizando-se o sistema bancário numa escala assustadora e incrementando-se a prática de
comissões pagas por supostos e fantasiosos empréstimos novos que não passavam de transposições contábeis. Revela que, a partir de 1977,
não mais entrou dinheiro externo, e o crescimento
da dívida decorreu de juros acumulados e capitalizados, rendendo novos juros nessa bola-de-neve
infinita. Numa outra face, o Banco Central apropriou-se dos lucros da Petrobrás e de outras estatais para tampar buracos em escala que compromete a solvência das empresas que, sob o ponto
de vista de segurança e de soberania, são as mais
importantes do País. Programaram a ruína das

siderúgicas estatais, impondo a venda de chapas
à mdústria automobilística abaixo do custo e orquestravam na gran'de imprensa uma Violenta
campanha contra o estatismo, para comprar na
Bacia das Almas essas alavancas da economia
nacional.
Se os Srs. Constituintes vierem examinar os
termos da ação popular micial,proposta pelo acadêmico Barbosa Lima Sobrinho, pelo Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e
pelo Presidente do Sindicato dos Advogados do
Brasil, para anular a responsabilidade sobre a dívida externa, verão as ilegalidades e falcatruas contidas em decorrência, por exemplo, da Resolução
n° 63, do Banco Central, de repasses de recursos
externos a empresas brasileiras por intermédio
dos bancos nacionais que se transformaram em
agentes desses bancos As minutas do contrato
constituem uma vergonha para o Brasil, dada a
agiotagem, sem escrúpulos nelas contida.
Tal tipo de agiotagem e a conivência do Conselho Monetário Nacional, levaram à falência empresas iludidas por esse dinheiro fácil. Na ação popular proposta por Barbosa Lima Sobrinho, ainda
verão a maneira como se instalam as empresas
estrangeiras e os artíãcios para sonegar impostos,
tudo aprovado pelo Conselho Monetário Nacional.
Não faz muito, um fiscal do Banco Central, em
entrevista à imprensa, declarou que jamais os fiscais do Imposto de Renda, e eles próprios, receberam permissão para examinar livros de empresas
multinacionais e de bancos nacionais e estrangeiros.
Agora chegamos ao reverso da medalha. É certo que o Banco Central, para recolher recursos
para pagar a dívida interna, paga juros absurdos
para colocação de títulos do Tesouro e rolar a
divida interna. Em razão disto os bancos privados,
que precisam de dinheiro para satisfazer sua clientela, captam recursos, oferecendo juros iguais a
quem disponha de economia e de saldos em caixa: as grandes empresas, sobretudo multinacionais.
Por sua vez, os bancos cortam sua fatia de
intermediários, nos chamados spreads, e emprestam aos comerciantes varejistas, que recolhem também sua parcela de spread, e o dinheiro
chega ao operário e ao funcionário por tal preço
que, para adquirir, a prazo, uma geladeira, pagam
três vezes, e até mais, o seu valor real.
Os balanços dos bancos, nesse universo de
angústias, tornam-se uma provocação. O Brasil
é o país onde os bancos intemacionais e nacionais
recolhem os maiores lucros, e isto ocorre num
país onde 300.000 crianças morrem de fome,
por ano. Outros tantos milhares sofrem danos
irreversíveis no cérebro por alimentação insuficiente. Os industriais, em vez de produzir mercadorias, vêm preferindo investir na agiotagem, que
rende mais.
Com tais instrumentos para amealhar lucros
seria de prever-se que nenhum banco pudesse
tornar-se Insolvente no Brasil. Entretanto, o submundo fechado do sistema financeiro possibilita
aos diretores desviarem recursos para negócios
ruinosos e Vimos, em 1985, surgirem os escândalos do Sulbrasileiro, Habitasul, Brasilinvest, Comind, Auxiliar e Maisonnave e o vergonhoso crédito aberto, no Congresso Nacional, de 900 bilhões de cruzeiros, para criar o Banco Meridional,
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com o fim de tapar o rombo do Sulbrasileiro dinheiro dos pobres socorrendo os ricos.
O que aconteceu a esses aventureiros? Nada.
Não é só.
Valendo-se desse imoral sistema financeiro, armado para a impunidade da agiotagem e do peculato, os bancos estatais são entregues aos novos governadores, eleitos em 15 de novembro
de 1986, raspados, falidos e até irrecuperáveis,
como o BD-Rio.
O mais surpreendente é que vários dos cnadores dessa monstruosa bacanal de recursos do
povo gastaram fabulosas somas para conquistar
cargos eletivos e aq§,.,e encontram, dando gargalhadas pelas dificuldades dos atuais admmistradores em desatar o nó desta crise institucional.
Infelizmente, os novos ocupantes dos postos do
Executivo não conquistaram as posições por delegação deste povo aflito e desesperado que clama
pelas reformas estruturais a que se referia Tancredo Neves. São homens ricos que, terminadas
as tarefas, voltam para suas empressas e seriam
trucidados pelos banqueiros se visassem a tocar
nos privilégios e alterar a máquina diabólica que
proporciona fortunas cada vez mais assombrosas,
enquanto o povo empobrece; os assaltos à mão
armada levam a insegurança a ricos e pobres
e ameaçam a estabilidde das instituições. O Presidente Sarney apregoa opção pelos pobres, mas
seus Mimstros mostraram opção pelos banqueiros, por medo.
Este breve quadro demonstra que os bancos,
sobretudo os privados, são os coveiros do regime
capitalista. Geram tanta insatisfação, os escândalos de seus golpes impunes desacreditam as
instituições de tal maneira que um movimento
qualquer, mesmo em tomo de qualquer caudilho
sem escrúpulos, ganharia amplitude perigosa.
Todas as profissões envolvem uma criação de
riqueza ou de benefícios sociais. O banqueiro é
exceção: vive parasitariamente da indústria, do
trabalho alheio e dos demais produtores da riqueza. Está sempre em evidência nos anos que precedem os movimentos sociais de envergadura e
sua cobiça e incapacidade de avaliar a oportunidade de recuar acendem as centelhas das rebeliões. Shakespeare já os estigmatizara no Mercador de Veneza. Brecht colocou na boca de um
de seus personagens: "crime maior que assaltar
um banco é fundar um banco". Muitos argumentos para fundamentar essa conclusão encontramse no livro do jornalista Anthony Sampson, "Os
Credores do Mundo", Ed. Record, 1981. Ali, o
jornalista descreve as insolvências de Estados
norte-americanos, suas maioritárias e as mazelas
na administração federal. Na Revolução Francesa,
o banqueiro Jacques Necker, que participava da
Corte de Luis XVI, com seus planos de governo,
levou o rei à guilhotina; no Segundo Império, a
prosperidade pela agiotagem da casa Rotschild,
Crédit Foncier, Crédit Lyonnais, Crédit Mobilier
(Pereira) e outros conduziu LuizNapoleão à Guerra de 1870 e à perda de Alsácia-Lorena para a
Alemanha e a Comuna de Paris, em que o desespero dos communards resultou em terrivel carnificina e aniquilamento. Jonhn Adams, Presidente
dos Estados Unidos, em 1819, sentenciou: "Os
bancos causaram mais danos à religião, à moral,
à tranqüilidade, à prosperidade e mesmo à riqueza
da nação do que praticaram, ou algum dia poderão praticar, o bem".
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Se os Srs. Constitumtes folhearem o Guia RuraIAbril deste mês, encontrarão uma reportagem
sobre a devastadora ação dos bancos contra os
agricultores norte-americanos; 200.000 saem do
campo a cada ano. A dívida atinge a 190 bilhões
de dólares e apenas o subsídio federal permite
sobrevivência aos que permanecem. A tragédia
cresce e os famosos excedentes agrícolas, que
constituíam uma poderosa arma de domínio sobre o Terceíro Mundo, ameaçam desaparecer. O
ABC da sobrevivência, no seu último item, prescreve: "Não dever aos bancos".
Na Rússia de 1917, antes da Revolução de outubro, realizou-se uma ampla campanha de naclonalízação dos bancos como medida destinada a
sanear a economia nacional. ~randes banqueiros
eram Millukov, Shingariov e outros e seus prepostos políticos: Kerenski, Treschenko, Nekrasov,
Bernatski, Propokopovich, os que defendiam a
intangibilidade da propriedade privada.
Afirmavam os defensores da nacionalização
dos bancos:
"Hoje em dia o imposto sobre a renda continua sendo, em grande parte, uma ficção"
"Não se precisaria retirar nenhum funcionário, nem diretor, nem tomar um ceítil dos
depositantes e os grandes beneficiários seriam, precisamente, os pequenos proprietários e agricultores, que poderiam obter empréstimos sem os juros usuários e as comissões exíqrdas pelos banqueiros."
Eram palavras de advertência escritas entre 10
e 14 de setembro de 1917, que, como se vê,
se aplicam ao Brasrl de nossos dias. Em outubro,
os banqueiros tiveram de fugir, perdendo tudo.
Na China, em 1949, quando o Exército Popular
de Libertação entrou em Xangai, os letreiros e
cartazes comunicavam na fachada dos grand~s
bancos juros de 40% ao mês.
Muitos exemplos históricos poderíamos citar
a respeito do fermento revolucionário existente
nessa exacerbação usuária de bancos
Posteriormente, em viagem a Xangai, em 1956,
fomos levados a um grande industrial de tecidos
que viera a apoiar Mao-Tse-Tung Perguntado sobre as razões desse comportamento, explicava
que a vida de um industrial se tomara desesperadora. A inflação e os juros devoravam os lucros.
Tornara-se impossível planejar a produção e a
insatisfação dos operários estimulava seqüestros
dos patrões, apesar da fortissima repressão da
ditadura de Chiang-Kai-Shek. Os revolucionários
maoístas chamaram-no para reassumir, com direito a 5% de remuneração do ativo; forneceriam
o algodão e comprariam todo o tecido. Acabara
a angústia.
Sem o decidido apoio dos bancos alemães a
Hitler, sem dúvida, a hecatombe da Segunda
Guerra Mundial não teria existído, segundo se observa no livro de Anthony Sampsom
Mas, se esse quadro de agiotagem no Brasil
é tão benéfico a uma nova ordem social, por que
não festejar esse fenômeno provocado pela voracidade de bancos?
A resposta é simples. O Brasil não está maduro
para uma estrutura socialista. Faltariam quadros
capacitados e desembocaria a Nação numa guerra civilcomo a da Espanha, que matou centenas
.de rmíhares e foi sucedida pela sanguinária ditadura de Franco. Não acreditamos que no Brasil

de hoje o fascismo se instale, como em 1964.
Todos os governadores eleitos em 1986 certamente ficariam contra o golpe militar e ninguém
pode imaginar o que sucederia. Entretanto, o derramamento de sangue, para impedir a volta das
torturas e da corrupção dos militares, não pode
ser excluído. Cumpre-nos, como democratas,
chamar a atenção e a razão dessa sociedade de
direita, imatura e cega. Os radicais de extrema
direita e os visionários das guerrilhas, nos tempos
em que vivemos, devem ser contidos pela persuasão e pelo esclarecimento.
Em 1934, os Constituintes já advertiam à Nação, incluindo no art. 117 da Carta a promessa
de nacionalização dos bancos de depósitos. Em
1937, o Ministro e Jurisconsulto Francisco Campos, homem de direita, mas lúcido, culto e objetivo, repetiu na Carta promulgada por Getúlio Vargas a recomendação da provídêncra de 1934. A
Comissão Afonso Arinos, no art. 327, alvitrou,pelo
menos, eliminar o comando externo sobre a rede
bancária, o que, a nosso ver, é um passo à frente,
porém vacilante e pela metade, pois o preceito
é apenas programático e não impositivo e não
condena a agiotagem nacional, enfileirada às vinculações internacionais. Vê-se, portanto, que a estatização dos bancos de depósitos é uma defesa
do sistema capitalista e, do mesmo modo que
a reforma agrária, indispensável à criação de um
mercado interno, pois a indústria nacional cada
vez mais é repelida pelas tarifas protecionistas
dos países industrializados, que não lhe permite
sobreviver.
A estatízação dos bancos de depósito terá de
ser acompanhada da democranzação da direção
dos bancos e do Conselho Monetário Nacional,
órgão que comanda o sistema financeiro. Uma
administração tripartida garantirá a idoneidade e
o espírito público de seus atos: um terço dos
membros indicados em listas pelas entidades representativas da indústria e do comércio; um terço, pelos sindicatos de trabalhadores, de economistas e Ordem dos Advogados; um terço pelo
Congresso Nacional e reservado, a meu ver, à
Presidência da República a escolha dos nomes
de cada uma das listas para a formação das diretorias. Se houver transparência na gestão do Conselho Monetário e dos bancos estatais, deverão desaparecer os escandalosos negócios que levaram
tantos estabelecimentos à insolvência e transferência do pagamento dos prejuízos ao povo miserável.
Se o programa da Aliança Democrática é o
da redistribuição da riqueza, não pode persistir
essa injustiça social de o rico, porque paga a vista,
pagar uma geladeira por seu justo preço e o pobre, que paga a prazo, dar duas outras geladeiras,
de graça à agiotagem bancária.
A estatização dos bancos de depósitos há de
ser acompanhada de uma auditoria da dívida pública externa e interna, para pagamento dos empréstimos legítimos, realizados com observância
das normas legais e com a entrega efetiva dos
recursos ao Estado. Sem esse exame, caminharemos para o caos. Como se pode ser cínico
ao ponto de reconhecer que a mocinha do guichê
do banco deve ir para a cadeia, e não conseguir
mais emprego nenhum, no caso de apropriar-se
de qualquer cruzado do caixa, e ao mesmo tempo
afirmar que o banqueiro pode corromper os ministros, cometer peculatos de toda ordem e rnan-
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ter-se inviolável no exercício desse comércio do
dinheiro? Seus negócios não podem ser examinados, mas o povo pode pagar sem gemer. Não,
Srs. Constituintes, se ínsrstírern em aprovar essa
relutância do Executivo poderão estar-se lançando numa aventura.
Pelas Constituições que temos tido, compete
ao Congresso Nacional realizar empréstimos no
exterior. Dívidas assumidas por Ministros da Fazenda ou Presidentes do Banco Central têm a
mesma validade de débitos contraídos pelos balconistas de uma casa comercial contra seu patrão, ainda mais quando essas dívidas incluem
cláusulas onerosas, nulas de pleno direito pela
legislação de todos os povos cultos, como ocorre
nos contratos atuais.
Os bancos credores que recorreram a todos
os meios para colocar os petrodólares árabes sob
nossa responsabilidade, sem se preocuparem se
estavam tratando com balconistas ou com donos
de lojas, agora estão unidos em comitê e enrolam-se nas bandeiras de seus países e das Nações
Unidas, invocando o Fundo Monetário Internacional para proteger a sua agiotagem escandalosa.

Nosso dever é defender nosso patrimônio e
nossa soberania. Unamo-nos a todas as nações
devedoras e sentemo-nos à mesa de entendimentos, de igual para igual. Os banqueiros internacionais, pelos seus métodos de extorquir, não têm
sequer o respaldo de importantes personalidades
de seus países, que até nos aconselham a suspender o pagamento, como ocorreu nas declarações
de John Galbraith e Henry Kissinger. Não falo
por comiseração, mas porque a insistência em
cobrar essas monstruosas agiotagens poderá
transformar nosso desesperado povo numa China, numa Nicarágua, num Vietnãm ou em outros
países que realizaram sua emancipação econômica pela guerra civil.
Srs. Constituintes, a inflação está devorando
salários e levando à greve todos os setores do
serviço público, até os mais essenciais, como no
caso do transporte, de saúde, do ensino e da
política. Enquanto nos altos escalões estão aparecendo salários de até 400 mil cruzados para policiais, como os de São Paulo, professores e médicos lutam contra salários ínfimos e insuficientes
para sobreviver. Comprar a prazo significa, como
vimos, pagar qualquer objeto até pelo triplo do
seu valor, enquanto os ricos, com pagamento à
vista, obtêm a mercadoria por um terço do que
dispendem os pobres. Estes em cada fogão que
compram, entregam dois de graça à agiotagem.
Os Impostos indiretos, ante os desníveis salariais
existentes, significam, para os ricos, praticamente
nenhum imposto e, para os pobres, 30, 40 e até
50 vezes mais. Monta-se uma situação explosiva.
O Presidente Sarney lançou o Plano Cruzado
de congelamento de preços. Todos estiveram
submetidos a ele, exceto os banqueiros, que tiveram o direito de despedir milhares de empregados
e de fixar os juros livremente. Um dono de hotel
famoso vendeu uma garrafa de refrigerante por
preço fora da tabela e foi preso para que o Sr.
Tuma mostrasse que o congelamento sena para
valer, porém, contra quem não fosse banqueiro.
Depois, o tabelamento não valia mais também
para os pecuaristas. Faltou autoridade ao Governo, que se compunha também de pecuaristas.
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Por fim, tudo se acabou, como num sonho de
uma noite de verão.
O País se encontra em uma economia anárquica. O MiJiistro da Fazenda promete, desde o
dia que assumiu - e assumiu isto - controlar
a agiotagem, mas trouxe o Bradesco para a Presidência do Banco Central. E quando o desgaste
atingia o clima de clamor público, trocou o Bradesco pelo Unibanco e colocou, ainda, o Unibanco na embaixada de Washington. Essa força
invisível e írresistivel, demonstrada na greve inócua dos banqueiros, é o que se encontra em equação neste momento e nas suas mãos, Srs. Constituintes.
Em relação à dívida externa, ministros se recusam a participar de um esforço coletivo e internacional. Em vez da ação conjunta, diante das centenas de bancos representados num só negociador,
preferem a posição divisionlsta e falsa de comparecer só, frágil, sem apoio popular, e facilitando
a íntransígência e obstinação dos credores.
A Assembléia Nacional Constituinte está diante
deste problema que a Comissão Afonso Arinos
equacionou muito bem, até certo ponto.
Como acabamos de observar, a dívida externa
deverá ser revista e haverá um teto para o endividamento. Para onde irá o Brasil se esta Assembléia Nacional Constituinte não cumprir as promessas de Tancredo Neves, e também da Aliança
Democrática? Nesta Casa, em 15 de janeiro de
1985, Tancredo Neves falou: "Vim para realizar
urgentes e corajosas políticas, sociais "e econômicas, indispensáveis ao bem-estar do povo. Vim
para promover as mudanças, mudanças reais,
efetivas, corajosas e irreversíveis".
Srs. Constituintes, o povo que compareceu aos
comícios OUVIU e aplaudiu essas palavras, repetidas pela Aliança Democrática, no seu programa
escrito. Espera que cumpram as suas promessas.
Os que as traírem serão estigmatizados por seus
filhos e pela Históna, como aconteceu aos pusilãnimes juízes que condenaram Tiradentes à morte.
"Chegou a hora da verdade", dizia Tancredo Neves. Esta Subcomissão tem a grave responsabilidade de lançar as bases e os instrumentos
para extinguir o neocolomahsmo que oprime a
Nação e que mata de fome centenas de seus
filhos a cada ano O povo brasileiro confia no
patriotismo e na dignidade de cada um de nós.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Registramos a presença do Dr. Inácio Rangel,
que chegou com algum atraso, em face da dificuldade em conseguir vaga no avião.
Passo a palavra ao Dr. João Paulo Magalhães,
a fim do que S. S' faça a sua exposição.
O SR. JOÃO PAULOMAGALHÃES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, minhas Senhoras, meus Senhores, Sr. Presidente, tentarei
ser objetivo e atender àquilo que me foi pedido:
opinar, em termos de sistema financeiro, sobre
o que se poderia incluir ou deixar de incluir na
Constrtuiçáo. Permitir-me-ia, portanto, começar
mmha intervenção estabelecendo algumas prelirmnares,
Em primeiro lugar, entendo que o problema
afeta à Subcomissão do Sistema Financeiro o sistema financeiro aqui está entendido como
sistema de intermediação financeira - é simples-

mente de bancos, associações e instituições conexas.
Em segundo lugar, creio que esses princípios
a serem estabelecidos são de uma importância
tão grande que não podem ser deixadas para
a legislação ordinária. Se, deixados ao leqrslador
ordinário, ao Congresso normal, esse legislador
poderá sofrer pressões de diversos grupos. Portanto, é necessário colocá-los na Carta Magna,
de modo a que sejam preservados, incertos dentro das regras de mudanças constitucionais, que
são, evidentemente, muito mais sénas, mais graves e dlfícers do que a mudança de uma legislação
ordmária. Em terceiro lugar, vou propor alguns
aspectos que poderiam ser colocados na Constituição, mas evidentemente a colocação ou não
dependerá da opção final dos Srs. Constituintes,
entre uma Constituição extensa e uma Constituição restrita. Também assinalarei o que cabe
num e no outro caso. Evidentemente, o que vou
propor e analisar aqui são princípios gerais. Não
farei propotas de artigos para serem inseridos na
Constítuíçáo: simplesmente colocarei princípios
que no seu devido momento, poderão tomar forma de artigos constitucionais, com seus parágrafos etc. Estas são as preliminares que quena
colocar antes da minha exposição,
Dadas essas preliminares, permitir-me-ei apresentar nada mais do que seis pontos do sistema
financeiro que poderiam, a meu ver, ser objetos
de dispositivo constitucional. Reparem que vou
expor inicialmente esses pontos, apresentando a
justificação dada pelos seus defensores, que não
é necessariamente o meu ponto de vista - na
parte final farei a avaliação - e, inclusive declararei formalmente que considero que alguns desses pontos não devem entrar na Constituição.
Apenas estou dizendo que seriam dignos de entrar
na Constituição, e poderão Inclusive ser objeto
de defesa de outros participantes nessas reuniões
sucessivas que V. Ex-s terão aqui. Então, são seis
princípios candidatos a entrarem na Constituição.
O primeiro deles seria o princípio da independência do sistema Banco Central, incluindo, conseqüentemente, o Conselho Monetário Nacional.
Na verdade, os defensores desta tese dizem que
o grande problema da inflação no Brasil, da nossa
desorgamzaçáo financeira, decorre da falta de independência do Banco Central. O Banco Central
está sujeito ao Poder Executivo, que simplesmente coloca uma diretoria do tipo que quer, subordinada às suas concepções E isso evidentemente
Impede que esse banco exerça a função que considera importante, que é de grande desempatador, a da Instituição neutra, que impede emissões
excessivas, que impede todos os destemperos,
digamos assim, que nos conduzem a uma situação ínflacionéna. Portanto, este seria o primeiro
princípio justifícável por essa linha de argumentação.
O segundo princípio, que é complementar ao
anterior, seria colocar-se na Constituição aquilo
que está hoje na legislação ordinária, que é a
limitação das emissões de moeda manual. Sabemos que hoje há uma limitação nesse sentido
na legislação ordinária que não está sendo respeitada. Então, essa justificativa em defesa da sua
inclusão na Constituição poderia ser estabelecida
em termos de que, sendo colocadas na Constituição, as emissões normais só poderiam ir, digamos, até um momento igual ao crescimento pre-
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visto no Produto Interno Bruto e mais alguma
coisa, ou seja, 10% ao ano, e qualquer outra emissão deveria, com 90 dias de antecedência, ser
autorizada pelo Poder Legislativo. Evidentemente
isto seria um freio extremamente sério à capacidade erníssionísta do Governo. Todos sabemos
que a moeda manual não é um lírrute total e
completo, porque tivemos, neste periodo de inflação recente, muito acelerada, uma percentage~
cada vez maior da moeda manual em relaçao
ao PIB. Mas, em todo caso, sena um freio de
bastante importância que o Congresso teria condiçôes de colocar sobre os possíveis excessos
do Poder Executivo
O terceiro principio, diria que é a questão do
controle nacional sobre o sistema de intermediação financeira. Sabemos que o sistema de intermediação financeira, hoje, em boa parte.já atua
sobre o controle de empresas multínacionars de
capital estrangeiro, exceto no segmento, felizmente de grande importância, dos bancos comerciais.
Uma coisa que se poderia pensar em colocar
na Constituição é uma limitação à tomada de
controle desse último reduto, felizmente extremamente importante, dos bancos comerciais pelos
grupos estrangeiros. Então, poderíamos colocar
um díspositívo que deterrnmasse que o controle
deveria ser necessariamente de grupos nacionais,
deixando-se evidentemente a definição de controle à legislação ordinária.
O quarto principio poderia ser a taxa real de
juros. Na verdade, a nossa legislação ordinária
dava a taxa máxima de juros, além da qual teríamos usura, mas falava-se em taxa de juros sem
dizer taxa real de JUros. Quer dizer, a taxa real
de JUros é a taxa descontada a inflação. Consequentemente, diante da incapacidade que tem
revelado o Governo de controlar as taxas de juros,
diante da graVidade de uma taxa de juro excessivamente elevada, que impede o próprio desenvolvimento do País, que provoca uma crise econômica da maior seriedade, poderíamos - os partidários dessa opção também acham - colocar
isso no texto constitucional. Mas, evidentemente,
taxas reais de juros, deixando-se, para maior flexi·
bilidade, ao legislador comum a tarefa de estabelecer o que se entende por taxa máxima de juros
, se sena sobre a captação ou sobre a aphcaçâo,
Isto dana grande flexibilidade e, conseqüentemente, o fato de estar contido no texto constitucional
não criaria um fator de rigidez indesejável.
O qumto princípio candidato a entrar na Constituição, seria o das transferências inter regionais
de poupança. Sabemos que, num país continental
como o Brasil, o sistema financeiro funciona freqüentemente como um fator de transferências
inter regionais, OLl seja, como as aphcações são
muito rnars fáceis, abundantes e possivelmente
mais rentáveis no Centro-Sul, frequentemente o
sistema financeiro instalado no Norte e Nordeste
simplesmente capta recursos para aplicá-los no
Centro-Sul Portanto, este é um sistema de drenagem que poderia, na Constituição, ser corrigido
através da determinação, não muito rígida, de que
pelo menos 70 ou 80% dos recursos captados
em determinada região do País, ou naquelas menos desenvolvidas, deveriam ter aplicações estritamente locais. Este é o princípio defendido por
uma corrente de opiniões.
O sexto principio, ainda na linha de desenvolvimento regional, e também digno de ser conside- ,
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rado para inserção no texto constitucional, seria
o de concessão de uma certa percentagem da
receita tributária do Pais aos bancos de desenvolvimento regional das regiões menos desenvolvidas - na prática, ISSO significa BNB e BASA:
1% para o BASA, 1% para o Banco do Nordeste.
É outro princípio bastante importante, cuja inserção no texto constitucional deve-se considerar.
Então, Srs. Constituintes, são estes os seis princípios que considero importante serem inseridos
na Constituição, numa análise que pude fazer no
espaço de tempo que tive à minha disposição.
O 6° princípio - repito - seria a alocação
de uma percentagem mínima da receita tributária
da União a bancos de desenvolvimento regional
- das regiões menos desenvolvidas do País, entenda-se. Na prática seriam simplesmente o BASA
e o BNB. Digo, de passagem, que normalmente
os defensores dessa posição falam em 1%, o que
não é nada excepcional, mas é uma receita constante, fixa e orientada para essas regiões, receita
essa que daria apoio a todo um programa mais
amplo de desenvolvimento regional, Nos debates
poderia dizer que esse programa tem de ser muito
mais amplo do que essa simples medida. Como
estamos discutindo a Constituição, compete-me
apenas falar desse aspecto Estes são os seis princípios.
Gostaria agora de fazer, pessoalmente, a avaliação de cada um desses principios: quais os que
deveriam entrar e quais os que, terminantemente,
não deveriam entrar na Constituição. A meu ver,
os dois primeiros, terminantemente, não devem
entrar. Apesar de todas as vantagens que os nossos livros de texto, sobretudo aqueles inspirados
em países desenvolvidos, indicam para a independência do Banco Central, no fundo isso é uma
regra que me parece correta e desejável para países plenamente desenvolvidos, países em que a
inflação é, digamos, um mal em si e não tem
nenhum papel eventual no desenvolvimento econômico. Vivemos num país em que a tradição
de desenvolvimento sempre foi compatível com
certo nível de inflação - não vou falar da atual,
no entanto, todos sabemos que depois da 11 Guerra Mundial surgiu a era da industrialização brasileira, que foi a época de um desenvolvimento
à base de 7% ao ano, transformando o Brasil
num país que, segundo algumas alegações não conheço nenhum cálculo firme sobre isto
- de 34° PIB do mundo passou para o 7° ou
8° PIB do mundo. Tivemos uma inflação média,
deixando de fora os anos 1961 a 1964, até 1974,
de 20% ao ano. E talvez essa inflação - e essa
é a alegação daqueles que têm uma visão heterodoxa em relação ao processo monetário - tenha
sido apenas compatível com o processo de desenvolvimento econômico, mas através das chamadas poupanças forçadas, monetárias e do chamado imposto inflacionário, contribuim inclusive
para esse desenvolvimento. Conseqüentemente,
ira regra seria, digamos, uma opção colocada no
texto constitucional, em favor de uma visão monetárista ou ortodoxa de um sistema monetário de
um pais menos desenvolvido ou em vias de desenvolvimento. Em razão disso, acho que essa
opção deve ser rejeitada. Há argumentos de toda
a teoria ortodoxa muito fortes a favor dela mas
a considero inadmissível num país em vias de
desenvolvimento econômico como o nosso.

O segundo princípio, do hmíte das emissões,
cai também pela mesma razão. Evidentemente
todos achamos que seria interessante o Poder
Legislativo, como está nas nossas leis ordinárias,
limitar as emissões no poder Executivo, e frear,
de certa maneira, essa arbitrariedade do Poder
Executivo em fazer inflação. Mas, dado o fato de
sermos um país em vias de desenvolvimento o
problema monetário é extremamente complexo.
Estaríamos colocando o País dentro de um figurino monetarista, ortodoxo, se admitíssimos essa
regra. Portanto parece-me, e creio que alguns dos
convidados a depor aqui defenderão essas duas
posições, que devo apenas declarar que pessoalmente condisero-as inteiramente inaceitáveis
num País como o Brasil. Quanto às duas regras
seguintes, a propriedade e o controle nacionais do
sistema de intermediação financeira, pelo menos
naquilo que ainda resta e que é o mais importante,
o sistema de bancos comerciais, acho que deveria
ser uma regra incluída na Constituição, seja ela
extensa ou restrita. Na verdade, não acredito que
consigamos manter o controle do sistema de 10termediação financeira nas mãos de brasileiros
se não houver uma regra extremamente forte que
impeça a pressão dos meios bancários internacionaís para entrarem nessa fatia do nosso mercado financeiro. E repararem os Srs. Constituintes
que, sem tomar posição sobre o papel do capital
estrangeiro no Brasil, tenho sabiamente posições
restritivas, mas que em certos casos podem ser
positivas Certamente, no sistema financeiro, no
caso dos bancos comerciais sou absolutamente
mcapaz de ver qualquer contribuição positiva do
capital estrangeiro Pelo contrário, esta é uma contribuição que será possivelmente negativa, porquanto será uma canalização de recursos brasileiros para setores dominados, controlados por
empresas multmacionals. Portanto, qualquer quer
seja a Constituíçáo, restritiva ou extensa, acho que
esta regra deveria entrar no seu texto.

As duas regras seguintes se referem ao controle
da taxa de juros, uma taxa real, quer dizer, uma
regra genérica que seria regulamentada pela legislação ordinária, e no controle da distribuição
regional das poupanças, para evitar uma drenagem para o SuL Parece-me que, se optarmos
por uma Constituição extensa, seria interessante
a inclusão desta regra, de maneira flexível, estabelecendo que 70 ou 80% dos recursos captados
tenam de ficar no local. Mas, na verdade, os Srs.
Constituintes de todas as partes do Brasil, sobretudo aqueles que não são do Centro-Sul, estão
perfeitamente conscientes de que o grande problema do futuro do Brasil é o do desenvolvimento
regional, da concentração de rendas. Esse problema, apesar das alegações vagas de que o Nordeste, por exemplo, ou a Amazônia estão registrando taxas relativamente aceleradas de crescimento do PIB, até hoje não foi equacionado de
maneira eficiente Portanto, acho que tudo o que
o Constituínte puder fazer no sentido de ajudar
esse processo de consolidar na Lei Magna as medidas necessárias para se chegar a esse resultado
realmente será algo positivo
Concluindo, diria que a alocação aos bancos
de desenvolvimento regional de uma percentagem fíxa, ainda que pequena, das receitas tributárias, mesmo no caso de uma Constituição restrita,

Maio de 1987

seria interessante ser inserida no texto constítucionaL
Resumindo, parece-me que, desses seis princípios que coloquei aqui, dois deveriam de qualquer
maneira ser inseridos no texto: primeiro, garantia
do controle nacional; sobre o sistema de bancos
comerciais; segundo, garantia de destinação de
percentagem da receita tributária, como receita,
para os bancos regionais de desenvolvimento das
Regiões mais atrasadas do País - ISSO devena
ser colocado em qualquer hipótese. E, na hipótese
da opção por uma Consntuíção extensa, acho
que se deveriam considerar os outros dois príncípios, ou seja, o da limitação da taxa de juros reais
e da limitação das transferências interzonais determinadas pelo sistema de intermediação financeira
tal como existe hoje. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tenho o prazer de passar a palavra ao Dr,
Inácio RangeL
O SR. INÁCIO RANGEL- Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, quando fui convidado, senti-me
muito honrado porque sabia que o Constituinte
é uma pessoa naturalmente voltada para longo
prazo. Ninguém elabora uma Constituição pensando fazê-la durar dez anos. Acontece que a minha preocupação gira justamente em tomo das
questões de curto prazo, das questões imediatas.
Eu, como filho, neto, bisneto de juristas, sou um
pouco descrente quanto à eficácia da lei, especialmente na vigência de longo prazo. Por isso a mio
nha contribuição vai ser em relação à questão
que está em pauta. Qual a crise financeira que
temos aí? É a primeira deste gênero ou, ao contrário, é apenas uma de uma série? E em que se
diferencia das outras que passaram? Como serão
as cnses financeiras futuras? Porque não tenho
dúvida de que as teremos, de que esta crise vai
passar e, depois, virão outras De maneira que
a minha contribuição é muito modesta e imprópria para um jurista. É a contribuição de um economista voltado para os problemas correntes no
País. •
Cheguei atrasado porque um dos nossos serviços, de utilidade pública, o transporte aéreo, está
insuficiente. A mesma coisa acontece com a ferrovia, com p sistema de transportes urbanos, com
a armazenagem, com os sistemas de eletricidade,
água, esgoto etc. Esses são os setores que atualmente estão retardatários. A presente crise fmanceira do Banco Brasil reflete muito fielmente o
fato de que foi preciso o Estado endividar-se para
poder tocar para a frente esses serviços, e o fez
com êxito. Costumo citar o exemplo da energia
elétrica, que é um setor ao qual estou muito ligado, primeiro, porque fui relator da Lei da Eletrobrás; segundo, porque chefiei o setor de enerqía
elétrica do BNDES durante algum tempo. E singular observar que, no período de 1953 a 1980,
enquanto a produção mundial de enrgia elétrica
crescia 7,5%, a nossa cresceu 13,5%; portanto,
foi eficaz.
Quando colocamos em evidência a insuficíência institucional dos aparelhos criados para isso,
não significa condenação a eles. Hoje digo que
é preciso remexer nesse quadro, não dá mais
para esperar. Quando a nossa industrialização co-
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meçou, os grandes serviços de utilidade pública
do Brasil estavam organizados como concessões
de serviços públicos a empresas privadas estrangeiras - a LlGHTé um caso típico disso. A LlGHT
não pôde acompanhar o desenvolvimento do Brasil e, em consequêncía, foi preciso reestruturar
esse serviço. O que fizemos? Fomos transformando a concessão de serviço público a empresas
privadas estrangeiras em serviços públicos da administração direta do Estado Teve êxito? Em alguns casos foi brilhante. O caso do Rio Grande
do Sul é um exemplo disso, mas evidentemente
tem Iimitdção Quando criamos a Eletrobrás demos um outro passo à frente: transformamos os
serviços públicos de administração direta do Estado em serviços públicos concedidos a empresas
públicas. Criamos uma situação paradoxal que
o Estado é, ao mesmo tempo, o poder concedente e concessionário.
Levantei a questão junto à equipe que redigiu
a Lei da Eletrobrás e fui convencido pelo chefe
da equipe de que não estava certo, e estava. Lembro-me de que o chefe da equipe do Presidente
Vargas, Jesus Soares Pereira, perguntou": Cabloco, quando você pensa que virá esta crise que
você está pensando? "Daqui a algum tempo, não
sei quando, mas virá, e quando vier vamos lutar",
"Mas você acha que isso tem efeito positivo durante alqurrr tempo? Acho que sim." E teve. De
fato, os efeitos foram brilhantes A nossa produção
de energia elétrica cresceu treze vezes e meia
no período em que a produção mundial crescia
sete vezes e meia; a norte-americana cresceu 4,4
vezes no mesmo período; a soviética cresceu 9,2
vezes. Portanto, foi brilhante o nosso desenvolvimento. Mas, vejam bem. Criamos uma concessão do serviço público à empresa pública e o
Estado, portanto, é, ao mesmo tempo, poder concedente e concessionário, está dos dois lados do
balcão. Conseqúentemente, ele não pode comprometer-se no seu apelo ao crédito, não pode
ser a sua garantia real. Por exemplo, ele não pode
oferecer hipoteca. Por quê? Porque, tratando-se
de um serviço de utilidade pública, só ao Estado
é licito receber tal hipoteca. Não se pode dar em
hipoteca os trilhos do metrô a um banco privado;
só o Estado pode fazê-lo. Então, o que fez o Estado? Já que a hipoteca tinha uma posição meramente formal, o BNDES montou o processo de
hipoteca, que não tem nenhuma vigência. Quantd
ao banco, a lei criou uma ficção: o Governo dava
em garantia o seu aval. E o que estava atrás desse
aval do Tesouro? Estavam recursos fiscais futuros, ou seja, o Estado, ao comprometer-se com
os recursos fiscais futuros, estava estabelecendo
naturalmente que chegaria ao limite em que não
funcionaria mais, e que haveria um limite em que
essa máquina deixaria de funcionar. O Estado
dava o seu aval uma vez e depois dava a segunda
vez o mesmo aval, já cansado e gasto, e era inevitável que, nessas condições, a taxa de juros explodisse. Isso aconteceu. Especialmente depois do
Plano Cruzado 11 a taxa real de juros explodiu,
não só a taxa nominal, que não tem muita importãncia porque temos experiência de como se convive com uma inflação de 400% - mas não sei
o é que se pode conviver com uma inflação dez
vezes menor se ela for real. Na realidade, chegou
momento em que o Estado foi-se endividando
e oferecendo sempre o seu aval uma vez, outra
vez, até que chegou o momento em que ele não
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alcançou mais recursos novos Como disse o Décio Munhoz, citado há pouco; talvez de 1977 para
cá não tenha entrado mais dinheiro novo no Brasil. Estamos apenas rolando a divida para a frente,
a divida crescendo, mas de fato o dinheiro novo
não tem entrado mais. Por que se tomou elevada
a taxa de juros externa? Evidentemente, não por
este motivo. Isso tem a ver com o comportamento
do Tesouro norte-americano. Já que o dólar é
a moeda mundial, a taxa de juros externa depende
da insolvabilidade do Tesouro americano, que
emite esta moeda. Quanto à divida externa americana, o Presidente Reagan disse, na sua expressão
brilhante, porque ele é um grande comunicador:
"Ternos uma divida que corresponde a uma pilha
de notas de mil dólares de sessenta e sete milhas
de altura". Agora esta divida já corresponde a
quase duzentas milhas de altura. É natural, portanto, que a taxa de juros se eleve brutalmente e,
ao se elevar para eles, eleva-se para nós também
Isto quanto à divida externa. E quanto à divida
interna? E se se vivesse um fato semelhante? O
nosso Estado hoje tem uma divida que, somando
a interna com a externa, talvez já ultrapasse os
200 bilhões de dólares. Evidentemente muito acima. Como as coisas foram arrumadas, nem há
esperança de se poder pagar esta divida; nem
há esperança de se poder pagár esta divida se
as coisas permanecerem como estão. Então, o
que aconteceu? A taxa de juros teria de se elevar,
e a tal ponto que a receita corrente do Estado
ficaria comprometida com o serviço da divida,
e isso em todos os patamares do Estado: os serviços de utilidade pública, 05 Municípios, os Estados
e a União. A posição de msolvência é um fato
geral e justamente este é o problema que não
é possivel resolver. Quando tivermos resolvido este problema, se é um problema atual, de curto
prazo, teremos introduzido na estrutura dos Estados brasileiros tais mudanças.
Se o Estado fizer isso, qual é a situação que
se criará? O Estado continuará a ser poder concedente - isso ele não pode deixar de ser -, mas
o concessionário será uma empresa privada Portanto, quando esse concessionário quiser ir ao
mercado levantar capitais, emitir debêntures para
isso - e ele terá de fazê-lo -, terá de oferecer
em garantia a hipoteca dos seus bens, dos bens,
da concessão. Mas, como se trata de um serviço
de utilidade pública, só o próprio Estado pode
receber esta hipoteca, quer dizer, o Estado se
toma poder concedente e credor hipotecário. Muitos dos partidários da privatização dos serviços
imaginariam, talvez, um ato de generosidade do
Estado para com a empresa privada. Não há nada
disso. Há Uma rearrumação do quadro para que
a máquina possa funcionar, e isto acontece.
Eu não faria absolutamente críticas ao banco
em geral, como o meu amigo fez Afinalde contas,
a economia brasileira não poderá funcionar sem
um aparelho de intermediação financeira. Esse
aparelho de intermediação financeira deverá passar por uma reforma radical, cuja chave será exatamente esta: numa operação, se o concessionário emite debêntures, estas levam uma garantia
hipotecária que o Estado recebe e dá o seu aval
em troca, um aval diferente do atual, porque tem
por trás de 51 não uma expectativa de receita fiscal
futura, mas uma hipoteca. Então, se lançou ao
mercado um título bem lastreado, bem garantido,
que poderá instrumentalizar uma baixa radical da
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taxa real de juros do sistema. Esta parece-me
ser me a reforma que deverá ser feita agora.
A Constítuiçáo deverá Simplesmente viabilizar
essa reforma, que, aliás, Já está em marcha. Por
exemplo, V Ex" viram que o sistema de transportes está-se abrindo para concessões a grupos
privados, processo que, uma vez iniciado, será
impossivel parar.
Quem Imaginar que com isso está debihtando
o Estado, está completamente enganando. Ao invés do estado falido, como o atual, teremos um
Estado forte financeiramente, porque vai ser ao
mesmo tempo poder concedente e credor hipotecário. Difícilmente se poderá obter uma posição
mais firme para ele. Ao mesmo tempo, atendeu-se
às necessidades do setor privado. O setor privado,
ao receber essa hipoteca, exigirá do Estado que
exerça certas funções, que introduza mudanças
em termos de comércio exterior, porque se trata,
afinal de contas, da nossa divida externa que é
muito grande.
Parte-se do fato de que nós nos estivemos endividando no estrangeiro para comprar coisas que
a nossa Indústria já podia fornecer. A critica fundamental à divida não é a de que, de um modo
geral, nos tenhamos endividado; é de que nós
nos estivemos estivemos endividando para importar coisas que a nossa mdústría já podia produzir.
E por que não produzir? Porque o poder estrangeiro tinha preferência. O fornecedor estrangeiro
tmha preferência porque ele podia vender a crédito e nosso mercado financeiro não está organizado para 1550 Trata-se precisamente de habilitar
o Estado brasileiro, o mercado financeiro brasileiro a poder financiar essas compras ao mercado
interno brasileiro, trata-se de poder financiar compras a mercados que não sejam nossos credores.
Temos mercados devedores e poderíamos fornecer muitas coisas. mas isso suporia que o Governo
teria sobra de caixa em moeda nacional, o que
não tem
Então, quero chamar a atenção - minha contribuição fica aqui - para o fato de que chegamos
ao momento em que não é possível resolver a
atual situação sem resolver este problema tão grave que por ele passa uma das questões mais
importantes da nossa vida institucional.
Por exemplo: por que é débil o nosso Congresso Nacional? Por que se fala em parlamentarismo? Gostariam de ver funcionar o parlamentarismo com um Congresso tão débil quanto este?
O nosso Congresso Nacional é débil porque a
função precípua de todo o parlamento é votar
o Orçamento e acontece que, quando o ano começa, não há mais orçamento a votar. Quaisquer
que sejam as despesas afinal aprovadas os recursos já estão parcialmente comprometidos com
uma taxa de juros enorme.Portanto, isso cria uma
questão que em Direito chamamos uma questão
de ordem pública.
Quer dizer, o aparelho institucional do Estado
não pode funcionar. Precisamos devolver ao Estado o poder de votar verdadeiramente o Orçamento. Quando se começa a ano, o Orçamento
- não sei como é que se chama em gíria financeira - já é matéria encerrada, porque as dívidas
estão aí, 05 juros têm de ser pagos e, quando
se vai procurar, não há o que votar. Então, por
isso o Congresso, o Poder Legislativo é débil.
E o fato de o Poder Legislativo ser débil significa
que o Executivo é forte? Estamos vendo que se
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procurou substituir o Legislativo, mas ele, de fato, a algum dos expositores, deverá fazê-loindicando
é débil, é fraco porque não tem remédio para
a quem se dinge.
o problema fundamental: a insolvência do Estado.
O Estado é insolvente porque se gastou no ofereO SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN cimento do seu aval a todo o serviço de utilIdade Gostaria de fazer pergunta ao Colega João Paulo
pública. A empresa privada queria eletricidade, Magalhães, antes fazendo uma apreciação sobre
ela precisa de energia elétrica, mas ela exrqe que
a intervenção do Prof. Osny.
o Estado lhe dê energia elétrica.
Diriaque esta matéria, pela sua complexidade,
O Estado, para lhe dar energia elétrica, levanta traz para nós dificuldade em apresentar propostas
capitais dentro e fora do País e garante esses para a Constituição. Ou seja, o elemento técnico
empréstimos com o seu aval,uma vez,duas vezes, traz-nos um problema político.É preciso ter muita
três. Então chegamos na situação em que chegou
força de vontade adentrar-se no elemento técrnco.
a Alemanha, por exemplo, em 1938; ela foipagan- E a intervenção do Prof.Osny nos dá um estímulo
do suas encomendas de armamento com bônus
enorme, recorrendo principalmente à Históriapado - Tesouro, que a princípio eram muito respei- ra mostrar-nos o quanto devemos modificar essa
tados porque o país, de fato, tinha uma Invejável estrutura, que é complexa e pesada. De forma
situação financeira quando Hitlerchegou ao po- que endereço a pergunta ao Prof. João Paulo e
der. Mas em 1938 já havia tudo gasto. chegou-se a Inácio Rangel, mais em função de um problema
o momento em que os credores começaram a
técnico.
exigiro último pagamento. O governo, em certos
Entendo a eficácia do conglomerado financeicasos, chegou a oferecer pagamento com quita- ro, que compreende não só o banco comercial
ção de impostos futuros. Vejambem, os impostos
mas todos aqueles setores a ele vinculados, hoje,
futuros, supostamente era o que estava por trás no sentido de que o custo financeiro para o setor
do bônus do Tesouro. Mas nós, que já demos
produtivo seja mais baixo, e essa eficácia é maior
uma vez esses empréstimos futuros sem garantia se os intermediáros financeiros operarem não à
do bônus do Tesouro, damos agora os mesmos base do lucro, mas à base da eficiência do seu
impostos para pagamento de outras coisas. Isto, serviço, ou seja, de estimular à economia. Eu parem Direito chamamos de fraude à lei. Isto era, to desse princípio, baseado em alguns conceitos.
de fato, um empréstimo fraudulento, não podia
Primeiro conceito, a função precípua do interdurar. A guerra estava na ordem natural das coi- mediárío financeiro é de captar e aplicar: ele não
sas, Não podia durar.
inventa recursos.
A mesma coisa acontece com a atual posição
Segundo elemento, que parece muito impordos Estados Unidos. O governo não se atreve tante; a tendência ao monopólio do sistema finana ir ao Congresso pedir impostos para financiar ceiro cria um elemento que dificultaessa eficácia,
o seu programa de armamento. O que ele faz? essa eficiência:Que elemento é esse que transpaEdita bônus. Como sua moeda é a moeda univer- rece no setor oligopolizado, que, me parece, é
sal, ele vai além: promove um défict no seu balan- o caso brasileiro? E a tendência de pressionar,
ço de pagamentos de tal maneira que os dólares
na captação, um preço baixo e de aumentar o
americanos.xão cair na mão de terceiros países, custo no empréstimo. Essaé uma tendência natuos quais os aplicam na compra de bônus do Te- ral de oligop~lio ~o sistema finan~eiro.
souro americano. Ou seja, financia-se o défict do
O~tra eVl~enc~a qu~ me permite ?firmar que
Tesouro com o déficitdo balanço de pagamentos. um slste~a e m~ls ~ficlent~ quando nao se ?asela
E uma situação singular. Mas enquanto durorr -- no lucr? e o prop~o funclOn~,e~to do sistema
_ e durou muito _ foi brllhante, não apenas financeiro,no Brasil,em sua História recente. Chepromoveu o desenvolvimento dos -Estados Uni- gamos a um ponto em que o lucro dos bancos
dos, como assegurou a economia de numerosos é algo imoral. Não dá, portanto, para subsistir
outros países. Apenas essas coisas têm seu temcom a continuidade desse sistema.
po, e o tempo passa.
Com base nisso esta é a pergunta que formulo
A mesma coisa aconteceu conosco: nós atra- aos Senhores: está correta esta minha apreciação
de u~a tentati~a de bu~ca! o mode~o id~aI de
vés do expediente de dar a concessão dos se~ços
públicos às empresas públicas, criamos condium sistema de mtermedla~ao financeira nao bações de desenvolvimento e o País se desenvolveu seada no lucro? E gostarIa que respondessem
brilhantemente. Não há nada o que dizer.Conhe- a esta pergunta considerando duas questões, que
cem-se as árvores pelos seus frutos Mas chega
~e parecem fu~da~entais quando se discute um
sistema. que nao e ~aseado no lucro, portanto,
o momento em que a gente não se Rode mais
enganar. Este momento, meus amigos, chegou;
um regime d~ propne?ade compl~tament~ dífeagora temos de fazer essa reforma. A essência rente, um regune estatizado, ou seja, onde e proda reforma é esta: temos de privatizar os serviços p~edade da C}nião o siste~a fin~nceiro. E quais
de utilidade pública Privatizar significa estrita- sao as questoes que considero Importante para
mente isto: transformar os serviços concedidos
que possamjesponder a minha pergunta?
à empresa pública em serviços concedidos à emA primeira questão é com relação ao preço
a paga~ numa eventual estatização do sistema
presa privada, mas continuando a ser serviço
público, e não há como ser de outra maneira.
financeiro.Por que levanto este problema? Levanto porque, se estatizarmos o sistema .financeiro,
Deixocom V. Ex's um trabalho em que discuto
isso porque é exaustivo lê-lo agora. Uma díscusma~ pagando um preço ~to ao b_anque~ro, o custo
são mais coloquial como esta me pareceu mais
~clal e o cust~ fina~celro ser~o multo alt~s e
na? compensara esta~ar. Ou seja,.os banqueiros
fecunda. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
tenam um lucro multo grande, digamos assrm,
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
na venda dessa propriedade que é deles. E coloco
- Passo a palavra, com muito prazer, ao nobre
um problema com o qual os Senhores não se
Constituinte Luiz Gushiken, advertindo o colega
deveriam preocupar dizendo o seguinte: relativade~ue, se quiser endereçar pergunta específica
mente ao problema preço da estatização, eu diria
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que nós o resolveríamos com alguma coisa tida
como socialmente justa. Portanto, um problema
a ser visto como objeto de preocupação.
A segunda questão está ligada ao projeto de
estatização do sistema financeiro e diz respeito
ao controle social. Como todos sabem, no Brasil
as empresas do sistema financeiro, que se apresentam mais quebradas são exatamente os bancos estatais estaduais. Não quero entrar no mérito,
mas, para justificar a eficiência do sistema financeiro, e para não cair nos abusos dos bancos
estaduais, eu diriaque teríamos de ter um controle
social não só sobre as finanças públicas, mas
sobre todo o sistema financeiro, desde o começo
até seus pontos terminais. Para tomar mais claro,
num sistema financeiro estatizado, um gerente
de banco, por exemplo, para conceder um empréstimo, não deveria ater-se ao critério político,
ou seja, ao pistolão. Ele deveria ater-se às qualidades e quantidades de garantias necessárias ao
empréstimo. Então, teríamos um controle social
muito grande neste sistema estatizado.
Resolvidas essas questões que considero importantes, perguntaria aos Senhores: o modelo
ideal de um sistema de intermediação financeira
não seria o sistema que não se baseasse no lucro?
Será que um sistema desse tipo não implicaria
menores custos financeiros ao setor produtivo?
Estas são as perguntas que façó aos expositores.
Permito-me dizer ao professor João Paulo que
faltou uma sétima altemativa,mesmo que ele discorde: tomar propriedade da União esse sistema
que V. S' chama de intermediação financeira.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr.Inácio Rangel para responder à pergunta do nobre Constituinte.
O SR INÁCIO RANGEL - Em primeiro lugar,
devo deixar bem claro que em nenhum momento
propus a estatização do sistema financeiro. Propus que confrontássemos o sistema financeiro
que aí está com papéis de uma outra qualidade
e deixássemos que ele reagisse.- Veu.dar um
exemplo disso. Quando introduzimos no Brasil
a correção monetária, o mercado imobiliáriogirava, em grande parte, em tomo dos institutos, os
quais recebiam uma garantia hipotecária em cada
operação, uma garantia falsa. 'Por quê? Porque,
como não havia correção do saldo devedor, e
o valor do bem deixado em hipoteca continuava
a crescer, dentro de poucos anos não havia mais
relação alguma entre a dívida garantida 'e o bem
garantidor da divida. Veio a correção monetária.
Ela, então, introduziua correção do saldo devedor.
O saldo devedor começou a crescer, a princípio
um pouco retardado, mas começou a crescer
de alguma maneira, acompanhando o valor de
mercado do bem deixado em garantia. Qual foi
o efeito que tivemos? Primeiro,tivemos o aparecimento de um elemento completamente novo no
sistema financeiro, que não estava previsto por
ninguém, nem mesmo pelo Banco Nacional da
Habitação. O sistema privado jogou com papéis
neste tipo de garantia - ele, antes, não queria
entrar nesse jogo. Portanto, depois de feitas as
contas, apesar do aparecimento do Banco da Habitação, o sistema privado aumentou a sua participação. A mesma coisa nós teríamos que ver aqui.
Meditando bem nessa experiêncta que tivemos
com a correção monetária - muito rica e muito
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brilhante - pensamos no que aconteceria se pudéssemos oferecer ao sistema financeiro que aí
está um título com outras características, bem
garantido. Eu penso na contração da taxa de juros,
não no tabelamento, no qual eu creio, em termos,
só um pouco.
Se pudéssemos lançar no mercado papéis bem
garantidos, a taxa de juros real deveria cair. A
inflação está aí. Se eu tivesse a ilusão de que
havia acabado, eu já teria perdido as ilusões. Temos a inflação desempenhando um papel muito
importante, na história do nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento conciliou-se com inflações muito altas. Ela está aí. Portanto, até o
montante dela, a taxa de juros deverá cobrir. Taxa
de juros zero sigmfica taxa de juros Igual à taxa
de inflação. Mas. estou preocupado com a taxa
real de juros. Se tivéssemos uma inflação de
300%, como provavelmente temos agora, e uma
taxa nominal de juros de 700%, teríamos uma
taxa real de juros violentamente positiva. É por
isso que a economia está em crise. Não é pelo
fato de termos uma taxa de juros de 300%. Se
a taxa de juros for de 300%, a taxa de inflação
for de 300% , a máquina funciona - já funcionou
e temos expenência dissó. Mas, se a taxa de juros
nominal é de 700% e a taxa de inflação é de
300, não há economia que possa funcionar. Imaginem se tivéssemos construído ltaipu com uma
taxa de juros real não digo desse tamanho, mas
de 20% ao ano? Isto significaria que em cinco
anos teríamos de introduzir nas tarifas, como juros, o valor do investimento e continuar a dever
tudo. Pagar uma Itaipu e ficar devendo outra. Isto
não pode continuar. É preciso puxar a taxa real
de juros para níveispalatáveis.Vimosque, no ano
passado, quando se imaginava que a'taxade juros
era de 3% ao mês, foram criadas milhares de
empresas que, agora, estão falindo em massa.
Com muito maior razão em se tratando de serviço
de utilidade pública, que é um serviço cujo investimento é muito pesado. Minha preocupação é,
portanto, puxar para baixo as taxas de juros, não
propriamente privatizando,ou estatizando o serviço bancário. Se o sistema bancário tivesse que
trabalhar com papéis que levassem um aval do
Tesouro, mas um aval que se considerasse sério
o que aconteceria no caso de inadimplência do
devedor concessionário? Em inadimplência, o Estado, como poder concedente lhe tomaria os
bens. Como poder concessionário, tomaria a concessão e a venderia a outro. Isto não quer dizer
que fosse estatizaro serviço, mas o vender a outro
mais capaz Isso significariaque o banquinho privado começaria a respeitar esses títulos e, respeitando-os não iria exigir juros altíssimos. Isto iria
ter um efeito!
Neste processo de prlvatizeçêor téríérriôs, primeiro, que a alienação dos serviços ao setor privado, descarrega os encargos do montante da dívida
pública interna. E se, sobre a dívidaremanescente
a taxa de juros caísse, significaria que as condições financeiras do Estado mudaram. E, mudando as condições financeiras do Estado, a primeira
coisa que aconteceria seria o Poder Legislativo
ter o seu papel enobrecido nesse processo. O
Parlamento, que não tem orçamento a votar não
é Parlamento.
A Constituição dos Estados Unidos dá ao seu
Presidente um poder extraordinário. Se formos
levar ao pé da letra, o poder dado pela Consti-

tuição ao Presidente da República americano é
talvez maior do que os que tinham os dítadores
europeus no tempo do fascismo. Maso Presidente
americano não brinca com isso, porque, se o Congresso lhe negar recursos financeiros para sua
política, não poderá desenvolvê-Ia sem expor-se
a um impeachment, como aconteceu com Nixon,

Portanto, na prática, apesar de a lei, nos dá
na forma, um presidencialismo, no caso americano, na realidade é um presidencialismo bem
amenizado, porque ao lado tem que ter um Congresso poderoso.
Ao estudar este problema financeiro interno,
de utilidade pública, penso também na possibilidade de reenobrecer o Poder Legislativo do País.

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quero advertir os colegas participantes deste
trabalho de que o tempo para o Constituinte é
de três minutos e o tempo máximo.para a pessoa
indagada responder é de cinco, de acordo com
as regras estabelecidas.
Com esta advertência, passo a palavra ao outro
expositor, Dr.João Paulo Magalhães, que responderá à mesma indagação.
O SR. JOÃO PAULO MAGALHÃES - A mim
me parece que a pergunta do Constituinte foi
muito objetiva. S. Ex' acha que, afinal de contas,
o sistema de intermediação financeira é um sistema que serve para apoiar, digamos, a produção
efetiva do País e que realmente o lucro não deve
ser importante, mas a eficiência.
Então, a pergunta é: O que faria com que tivéssemos o sistema baseado na eficiência e não no
lucro?
Vou,então, responder objetivamente, assim como se fosse um consultor, sem dar propriamente
a minha opmíão, mas equacionando o problema.
Há duas maneiras. A primeira é a estatização
dos bancos, total e completa. Inclusiveem certos
países do mundo, como a França, etc., o sistema
é largamente estatizado, e são países do grupo
capitalista.Portanto, esta'é uma solução que acho
admissível,inclusive no sistema capitalista.Então,
quanto à sua objeção de que, na verdade, houve
uma deficiência muito grande de parte dos bancos estaduais e que isso não seria uma objeção
contra a estatização, eu acho que, pelo menos
nos casos dos bancos estaduais, a estatização
poderia controlar e evitarisso, porque o que ocorre nos bancos estaduais, isso não ocorre no sistema federal. Não há esta acusação contra o BN·
DES. Se não há esta acusação, não haveria o
problema. A mim também não me parece que,
se o Governo quisesse não só estatizar,mas pagar
- seria normal indenizar, evidentemente, o sistema bancário, hoje, é muito grande, muito oneroso
- isto seria a objeção principal. Encontrar-se-ia
uma maneira de se indenizar de maneira justa.
Portanto, sua primeira fórmula, a da estatízação,
é uma alternativa.
A segunda maneira, de se operar não na base
do lucro, mas na base da eficácia, é aquele sistema intermediário, da concessão Quer dizer, o
setor é público, e o Govemo dá concessão para
operar dentro de certas regras. Poderia lembrar,
por exemplo, que a concessão de certos serviços
de transportes é de um lucro de tanto sobre o
capital, não pode ser mais do que aquilo. E o
Governo exige normas, caderno de encargos,
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obrigação de cooperar com tais serviços em tais
condições, etc. Isto também poderia ser feito.
Gostaria de observar que é muito curioso o
sistema bancário, em princípio,assim operar, porque ele é uma concessão, há uma carta patente.
Acho que o Constituinte abordou muito bem: o
nosso sistema bancário, hoje, se bem que, no
fundo, seja uma concessão, opera como se fosse
um sistema de lucros, quer dizer,de lucros indefinidos.
Então, a meu ver, uma segunda alternativapara
se chegar à eficácia seria o maior controle do
Govemo sobre o sisMna bancário.
Por exemplo, o Governo, hoje, está promulgando - não sei se já está promulgado, ou apenas anunciado, porque li os jornais muito rapidamente - que o ~pread dos bancos não pode
ir além de 4,5%. E alguma coisa nesse sentido.
Também não sou contra, por exemplo, o tabelamento das taxas de juros. Quer dizer, então,
que a segunda alternativa seria a de o Governo
manter um controle mais estrito sobre o sistema.
Seriam as duas maneiras, a meu ver, de se
operar não na base do lucro, até um pouco irresponsável, mas na base da eficácia: ou a estatização total ou então, passar a considerar, com
toda a seriedade, que se trata de uma concessão
do serviço público, sujeita a um caderno de encargos, que deve ser respeitada, clara e totalmente
vigiada.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Sr.
Presidente, ilustres expositores Dr.João Paulo Ma·
galhães, Dr. Ignácio Rangel, meu prezado e velho
amigo Dr. Osny Duarte Pereira, conterrâneo de
Santa Catarina - muito embora eu esteja no Parná, meu Estado por adoção, nasci em Santa Catarina - quero parabenizá-lo pela exposição que
aqui fez, com lucidez, trazendo um documento
que entendo fundamental para que esta Subco- .
missão possa também tirar as suas conclusões,
haja vistaque trabalhamos dentro de um processo
democrático nesta Assembléia Nacional Constituinte, o que demonstra a montagem dessas Comissões e Subcomissões. É importante ouvirmos
todas as opiniões, todos os ângulos, inclusive o
seu, que, para mim, foi muito importante.
Quero destacar dois pontos do que V. S' trouxe
aqui, está na página 17, quando, em 1819, era
Presidente dos Estados Unidos,John Adams, disse que "os bancos causaram mais danos à religião, à moral, à tranqúilidade, à prosperidade e
mesmo à riqueza da nação do que praticaram,
ou algum dia poderão praticar, o bem".
Um mil oitocentos e dezenove, 1986! Quase
170 anos nos separam dessas palavras e vemos,
hoje, a rede privada bancána brasileira cometer
tantos desatinos em relação à população do nosso País. A históna se repete. Vimos, no presente
momento, os bancos comentando a prática de
juros extorsivos, levando à quebra dos microempresários, do pequeno, do médio e até do grande
empresário, porque os juros que se praticam neste País são realmente usurários, não condizentes
com uma prática sadia do sistema capitalista.
Outro ponto que quero destacar, sobre sua exposição, é o que está na página 22, que diz: "O
Presidente José Sarney fez o congelamento de
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preços; todos estiveram submetidos a ele, exceto
os banqueiros".
Isto foi uma realidde, porque, no meu entendimento, foram eles que conspiraram contra o Plano Cruzado da Nova República. Quero citar um
exemplo: na agricultura, quando tínhamos a correção monetária, até 28 de fevereiro de 1986,
os contratos agrícolas venciam com juros de 3%
ao ano, mais a correção. Imediatamente, os banqueiros pressionaram e os juros foram alterados
de 3 para 10% ao ano - houve um aumento
de 300%. Além disso, eles passaram a cobrar
os serviços. E os bancos jamais tiveram lucreis
tão astronômicos, como nos últimos noventa dias,
neste País. E quem paga isso é o povo, é o trabalhador.
Prof. Osny, V. S·'diz, aqui no seu depoimento
-li o documento trazido por V.S· - que a estatização dos bancos é uma das defesas do sistema
capitalista. Eu gostaria que V. Ex" complementasse, apenas para o entendimento dos constituintes que compõem esta Subcomissão, se V.
S· é favorável apenas à estatização do sistema
dos bancos comerciais, dos bancos de depósitos,
ou de todo o sistema.
Antes de formular a pergunta ao Dr.João Paulo
Magalhães, gostaria de dizer que, no ponto em
que V. S· discorda da alimentação da emissão
de moeda, eu, particularmente, entendo que ela
deva passar pelo crivo do Congresso Nacional.
Outro ponto em que vou discordar de V. S"
é no que se refere à concessão de percentual
a bancos de desenvolvimento regional: estaríamos, com o dinheiro público, fazendo concessões
específicas. Entendo que deve existir outros mecanismos, através da legislação ordinária, para
se alocar recursos para os bancos de desenvolvimento regional, como é o caso da Sudam e
doBNDES.
Também gostaria de perguntar a V. S· qual
a taxa real de juros que entende compatível para
a remuneração do capital. Gostaria, ainda que
V. se, rapidamente, dissesse se é.contra a estatização total do sistema, uma legislação forte, que
realmente fiscalize o sistema e o Govemo possa
ter uma mão forte sobre o sistema financeiro,
com o crivo do Congresso Nacional, passando
por este a indicação do Presidente do Banco Centrai, ou fica no meio-termo.
Estas são as minhas colocações.

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Dr. Osny Duarte Pereira.
O SR. OSNY DUARTE PEREIRA-Ilustre conterrâneo e amigo, agradeço a V.Ex"as generosas
palavras.
Tenho a dizer que a estatização do sistema bancário terá que ser, fatalmente, total, porque a mercadoria do banco é dinheiro. Ele retira dinheiro
da indústria, de quem tem capital, para aplicar,
outra vez, na indústria. Nessa intermediação, ele
desorganiza a produção. Heja vista que tivemos,
ultimamente - e já há várias décadas - instituições industriais e cornerciais que preferiram aplicar na especulação do que na indústria.
A FIAT, quando foi para Minas Gerais, antes
de se instalar, utilizou o capital que trouxe e que
apanhou em banco, na especulação, e, no balanço do fim do ano, embora não tivesse produzido
nenhum automóvel, e já apresentava grande lucro. Isso é contrário ao regime capitalista, e é

um cancro neste sistema. Não é por outra razão
que a França estatizou os bancos de depósito,
porque, efetivamente, não há necessidade da intermediação do particular, nem há necessidade
de pagar aos bancos os lucros que eles deixaram
de ter pelo fato de haver a estatização do sistema.
Em 1934, a Constituição estatizou o subsolo
e não pagou um real a ninguém. A Constituição
é feita para o interesse do povo e só são Iícitas
as atividades que interessam à sociedade constituida. Os lucros e vantagens auferidos contra o
interesse público não têm defesa de espécie alguma. Não houve nenhum proprietário de mina e havia muitos, inclusive estrangeiros - que fosse
pedtr uma indenização ao Estado pela circunstãncia de o Estado ter estatizado o subsolo. Isso
acontecerá no regime bancário.
A liquidação dos direitos que possam existir,
no caso da estatização, é um direito que eles devem recolher dentro dos seus próprios estabelecimentos. O Estado não tem nada a ver com a
indenização desses lucros, tanto mais que são
serviços concedidos, não são atividades normais
de contribuição para a sociedade, em que a supressão obedece ao princípio geral do regime
capitalista de indenização do direito de propriedade.
De modo que, desta maneira, acredito ter respondido à pergunta do meu ilustre conterrâneo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Dr, João Paulo Magalhães,
para responder à outra indagação
O SR. JOÃO PAULOMAGALHÃES -Meu caro
Constituinte, sobre o primeiro aspecto, o da emissão, ele é mais formal do que qualquer outra
coisa. Na verdade, hoje, em princípio, pela lei,
o Executivo pode emitir até 10% dos meios de
pagamento, por ano, e o restante teria que ser
autorizado pelo Congresso. A coisa está de tal
maneira que o Congresso Nacional é colocado
contra a parede: se ele não autoriza, pode haver
uma crise no dia seguinte. Esses que estão querendo que a regulamentação seja constitucional,
têm simplesmente uma visão monetarista, que
quer acabar com a inflação na base de uma regulamentação estrita. Eu, realmente, tenho medo
disso. Mas, na Legislação Ordinária, acho, tranqüilamente, que isto pode continuar, inclusive melhorando um pouco a situação atual, para dar mais
força ao Congresso. Então, quanto a isso, é apenas questão de saber se a matéria fica na Constituição oy na Legislação Ordinária.
Quanto ao problema do percentual dos bancos
de desenvolvimento regional, a minha posição
é a de que seria interessante desdentar isso. Mas,
se eu estivesse em uma subcomissão que não
fosse, especificamente, do sistema financeiro, eu
diria que, hoje, no Brasil, o problema do desenvolvimento regional é central, e pediria medidas ainda muito mais avançadas.
Defendo, em um recente livro meu, que terei
o prazer de enviar a V.Ex", chamado "Uma Política
Industrial para o Brasil", a distribuição da indústria,
no Brasil, por via administrativa. Quer dizer, nós,
que somos de Centro-Sul - V. Ex" é de Santa
Catarina, do Paraná, eu sou do Rio de Janeiro
e a minha família é do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais, já há muitas gerações, e as gerações mais
antigas de São Paulo não têm ninguém que não
seja do Centro-Sul - temos de chegar à conclu-
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são de que, na verdade, para o desenvolvimento
brasileiro global, a longo prazo, é neces~ri? uma
discriminação maior do processo econormco. Isso significa começar a discriminação da indústria.
A minha sugestão, no caso, é alguma coisa
tipo grupo Andino. vemos o que vem de indústria
para o Brasil, no futuro, e, segundo as vocações
regionais, faz-se a distribuição dessas indústrias.
Na prática, em outra Comissão, eu pediria muito
mais do que isso. Mas tenho a impressão de que
isto, dentro de certa medida, é pouco importante,
no sentido de que não vai resolver o problema;
seria apenas um apoio para uma medida mais
ampla, o que eu pediria a outra subcomissão.
Tenho a impressão de que, aí, talvez sua objeção
devesse ser feita para a maioria dos economistas
do Centro-Sul. Reconheço que essa objeção existe e é justa, mas continuo defendendo o meu
ponto de vista de achar que se tem de fazer o
máximo possível para se conseguir, de toda maneira, equilibrar, em termos geográficos, o nosso
desenvolvimento.
Quanto à taxa real de juros, eu diria que, hoje,
no Brasil, ela caiu 7 pontos percentuais e está
em 20% na captação. Essa taxa de juros no empréstimo, na aplicação, deve estar em 30% .Agora
a taxa de juros tem que ser abaixo da renda média,
digamos assim, da empresa. A renda média de
uma empresa industrial, por exemplo, é, de no
máximo, 20% ao ano. Então, se dou 5% ao banqueiro, a taxa de juros não podia ser, na captação,
além de 12% ao ano. Taxas de juros, com captação de 12%, no máximo, é o que se tem a fazer
e, ao meu ver, ainda está muito alta, poderia ser
mais baixa. Mas, enfim 12% para captação é o
máximo. Estamos captando a 6% na poupança
e a 12% nas outras captações. E acho que isso
seria factível, inclusive com imposição do banco,
porque o banqueiro, o homem que tem essa disponibilidade, poderia correr para outras aplicações. Acho muito difícil outras aplicações que
dêem um ganho médio, exceto as especulativas
através do tempo, de mais de 12%. Conseqüentemente, a resposta que tenho é de 12% na captação. Acredito que o sistema mais eficiente é o
capitalista. Por isso, defendo esse sistema, não
o capitalismo selvagem, mas um capitalismo tipo
welfase state que deu o padrão de vida que se
tem nos Estados Unidos, na Europa e no Japão.
Mas eu, pessoalmente, não considero a estatização dos bancos condição indispensável para
isso. Prefiro que se faça uma coisa mais moderada, no sentido de enquadrar os bancos, exigindo
que eles adquiram características de serviço público, sem, necessariamente, uma estatização. Mas
reconheço que a estatização não é incompatível
com o sistema capitalista. Estou colocando a minha posição técnica e a minha preferência pessoal.
O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Constituinte João Machado
Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, serei rápido.
Ouvi atentamente os três conferencistas e a
impressão que tive, é a de que, na verdade eles
representam escolas diferentes.
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Primeiro, o Prof. Osny Duarte Pereira fez urna
radiografia econômica de todo o processo econômico internacional e essa radiografia e geografia
econômica, me levou à seguinte ilação: o banqueiro brasileiro é igual ao banqueiro internacional, vestem o mesmo paletó, usam as mesmas
falácias econômicas. Os juros, que são considerados como efeito, aqui no Brasil são efeito e
estão sendo causa, porque estão acima dos patamares permitidos ou sugeridos pela própria inflação. Banqueiros internacionais exploram os países subdesenvolvidos, pobres, e os em desenvolvimento; banqueiros brasileiros exploram o povo
IJrasileiro.
O Prof. Inácio Rangel parece-me que tem um
ponto de vista diferente quanto à estatização dos
bancos.
O Prof. Osny Duarte Pereira defende a estatízação dos bancos e o Prof. Inácio Rangel, pelo
que entendi, defende a privatização dos bancos.
Em parte, estou com o companheiro que me
antecedeu: deveríamos chegar a um meio-termo,
porque temos bancos estaduais brasileiros que
são um fracasso, mas temos o exemplo do Banco
do Brasil, que tem sido, ao longo do tempo, um
paradigma de empresa orqamzada, e que tem
participado efetivamente do desenvolvimento
econôrruco brasileiro. Então, seria o caso de nos
armarmos de instrumentos legais, na Constituição ou na lei ordinária, para punir aqueles que
exploram o povo brasileiro, que levam os bancos
à falência, porque, depois, temos de socializar esses prejuízos. O que nos está faltando é um instruo
mento jurídico, que venha a permitir que, simultaneamente, funcionem os bancos estaduais e os
bancos privados.
Por outro lado, também participo da idéia do
Prof. Magalhães quando defende a destinação de
um percentual da receita federal para os bancos
regionais, a fim de que eles possam, dentro de
urna filosofia traçada, incentivar o desenvolvimento regional. Sou francamente favorável a essa política.
De maneira que o que quero sugerir é que,
dentro dessa heterogeneidade de pontos de vista,
saiamos para um ponto intermediário: mantermos bancos estaduais, bancos com recursos do
Governo Federal e bancos privados, mas policiando-os, para que os banqueiros não sejam, realmente, os exploradores do povo brasileiro.
Vemos, aí, juros reais, que estão em torno de
40 a 50%, quando as empresas, como disse o
Prof. João Paulo Magalhães, têm no máximo um
rendimento de 20%, operando bem.
Se esses bancos estão cobrando cerca de 40
a 50% de juros reais, estão inviabilizando todo
o processo econômico do desenvolvimento brasileiro.

o SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, Srs. Constituintes, faço minhas as
palavras dos que me antecederam.
A minha homenagem, mais uma vez, como
catarinense, ao meu conterrâneo Prof. Osny Duarte Pereira, a quem, inclusive, devo dizer que muito
da minha vocação política, de homem público,
devo aos seus livros e àquilo que aprendi nos
seus escritos.

• Isso me leva, naturalmente, a dizer que me sinto
extremamente envaidecido com o seu depoimento, pois foi por sugestão minha - em boa hora
acatada pelo nobre Relator - que temos hoje
a sua presença nesta Subcomissão. Acho que
V Ex"- por que não V. Ex"? É nosso ex-Desembargador - trouxe conceitos, trouxe a visão do
jurista, trouxe inclusive a nós algumas coisas a
serem refletidas
Eu diria que muito menos do que indagações
de momento, farei indagações no decorrer dos
próximos dias e das próximas semanas.
Da mesma forma, o Prof. Inácio Rangel, nos
afirma que a privatização dos serviços públicos
seria a solução para insolvência do Estado ante
o volume da dívida, e que este endividamento
fOI necessário para o desenvolvimento nacional,
colocando inclusive o exemplo da própria Eletrobrás. Vejam a contradição com aquilo que afirma
o próprio Dr. Osny em relação ao papel da UGHT,
concedente do serviço público. O Quanto custou
para a Eletrobrás tomar de volta aquilo que era
patrimônio do povo brasileiro? Esta é uma questão política a ser debatida.
A questão política a ser debatida é exatamente
o endividamento, por exemplo, da Eletrobrás, que,
ao fazer Tucuruí, reserva a maior parte da sua
produção energética para ser vendida a preços
subsídrados, subfaturados, à empresa estrangeira
que financiou a obra. Está hoje o Nordeste brasileiro submetido inclusive ao racionamento; enquanto isso a Alcoa, se não me falha a memória,
consome 25% da produção de Tucuruí. O problema de números pouco Importa. Mas a que preço
a energia é vendida para aqueles que a estão
consumindo hoje no sistema industrial, que inclusive ajudou a financiar a empresa? Aí eu me pergunto: Não será um caminho extremamente perigoso esse de retomo à privatização dos serviços
públicos? Não creio que em uma Nação como
a nossa seja necessário investimento de capital
sedento, que há uma década se endivida a ponto
de tomar o seu sistema - como se disse aqui
- insolvente, sem receber um tostão estrangeiro
de investimento, aqui dentro, desde 1977. Eu
até não sei se essas empresas estariam aqui para
receber, por exemplo, aplicações no sistema de
transportes. Realmente creio que a nossa própria
capacidade hoje, no País, de poupança interna
está esgotada, e não dá para construir uma autoestrada por onde naturalmente trafegarão os ricos
que podem comprar seus carros. Eu até concordaria em que se construísse uma estrada à beiramar, e eu disse'isso inclusive ao Ministro dos
Transportes, há poucos dias - desde que fosse
por concessão e que quem a utilizasse pagasse
o pedágio, Desta maneira concordo perfeitamente.
Mas eu não posso crer que essa privatização
aconteça e venha a passar pelas mãos do capital
nacional. E não creio que, se ousássemos privatizar, por exemplo, a Valedo Rio Doce, a Petrobrás,
a própria Rede Ferroviária Federal, deficitária, ou
a nossa Siderbrás, houvesse capital nacional capaz de adquirir essas empresas. Creio, SIm, que
talvez quisessem recebê-Ias em doação. DISSO
não há dúvida, mas pagar o preço justo, não creio.
Essa privatIzação seria tão-somente um abrir de
portas ao capital estrangeiro e eu acho que este
País, ao longo de sua HIstória,já tem sofrido mui-
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to. É esta exatamente a forma como temos tratado
o capital estrangeiro.
Estas são as denúncias que o Prof. Osny Duarte
nos traz.
As aplicações da Resolução rr 63, do Banco
Central. Eu realmente conheço poucas - muito
poucas, mesmo - empresas nacionais que ousaram tomar empréstimo baseado na Resolução
n° 63 e que não tenham ido à falência. Veja o
quanto foi nefasta essa política de aplicação da
ação deletéria dos bancos estrangeiros na economia nacional.
Há um princípio que me parece basilar, isto
é, temos de reservar o sistema financeiro para
o País e abrir, a partir disso, urna discussão sobre
se ele pode ou não ser estatizado
Antes de fazer minha pergunta quero confessar
que ~u, em princípio, a favor da estatização. Mas
pergunto: em não sendo estatizado, até que ponto
o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional
mesmo dentro daquela proposta, colocada com
clarividência pelo Dr. Osny Duarte Pereira, ou sejam o controle da sociedade sob o Conselho Monetário Nacional, garantiriam que numa concessão e a atual Constituição é clara - os bancos
e os seus serviços são concedidos pelo Estado
-'não fosse praticada uma política que é exatamente a oposta da colocada com muita propriedade pelo Prof. Magalhães? Ou seja, o poder concedente pode e deve estabelecer o limite tanto
de eficiência quanto de lucro, isso não tem ocorrido. Permita-me até, meu caro e ilustre companheiro Dr, Osny, companheiro de lutas, lembrar
o processo mineral brasileiro. Embora tenhamos
tornado - e aqui até me falha a memória, não
sei se em 1934, com Arthur Bemardes - estatal
a propriedade do nosso subsolo, isso não impediu
que o Estado entreguista entregasse hoje 90%,
seguramente, das reservas minerais brasileiras a
empresas estrangeiras, que estão dormindo sobre
as jazidas que nos pertencem e que não podem
utilizar.
Há o próprio processo da concessão - eu
questiono este ponto - e este me parece que
seria matéria a ser tratada no âmbito constitucional. O que é uma concessão? Qual a diferença
entre a concessão e a permissão? Quando o poder concedente, o Estado, depois de autorizar um
serviço a ser explorado privativamente, ao verificar
que esse serviço não é realizado ou é malfeito,
pode retomá-lo, sem indenizações que nos custem, por exemplo, aquilo que nos custou os escândalos da Capemi e do GBOEX - estou aqui
lembrando as empresas que estão hoje fazendo
seguridade social. E hoje, no sistema financeiro
brasileiro, os grandes conglomerados estão cuidando não apenas da parte comercial, mas já
estão querendo cuidar da previdência e da saúde
do nosso povo. Veja a que ponto chega a distorção'
Em nome da concessão do seguro, já se avança
sobre a saúde e sobre a previdência. Daí pergunto:
Que armas o Estado pode usar? Eu faço esta
pergunta aos três.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria somente de lembrar que o tempo
de V. Ex"já está esgotado.
O SR. CONSmUINTE WALMOR DE LUCAConstitucionalmente, que armas podemos usar
para que esses abusos não mais se repitam?
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o

SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvaho)
- V.Ex"pergunta a todos? Passo a palavra inicial
mente ao Dr. João Paulo.
O SR. JOÃO PAULO MAGALHÃES -

Penso

que a essência da sua pergunta seria a seguinte:
te considerarmos que, de fato, existe no setor
financeiro concessões, até que ponto elas poderr
ter controladas? Se não puderem, nada feito, oi
teja, será simples formalidade...
(Intervenção fora do microfone - inaudfvel.)

O SR. JOÃO PAULO MAGALHÃES - Exatamente. Esta sua objeção é tanto mais forte quanto
o próprio Presidente do Banco Central, ao estabelecer a norma de quatro ou cinco pontos percentuais para o spread dos bancos: declarou que
não tem possibilidade direta de garantir que a
norma seja cumprida, fazendo um apelo para os
usuários denunciarem eventuais exigências dos
banqueiros sob a forma de contrapartidas - há
um outro nome que me escapa no momento.
Mas o que é importante, no caso, é que, apesar
de realmente haver essa dificuldade, reconheço
que é uma objeção válida; acredido que no Brasil
estamos exagerando demais a coisa. Eu, por
exemplo, penso que se resolvêssemos tabelar os
juros, seria possível controlá-los. De que maneira?
Em primeiro lugar, porque, na verdade, se eu
consigo, e consegui durante os seis meses do
Plano Cruzado, estabelecer e controlar preços, podia tentar alguma coisa em relação aos juros.
Evidentemente, iríamos ter mercado negro, tentativas de burla, etc., mas o Banco Central tem,
a meu ver, uma capacidade maior de vigilância
do que teria, por exemplo, a Sunab em relação
a todos os sistemas de preço no País.
Mas há medidas mais radicais que poderiam
ser adotadas. Assinalei isso num artigo que escrevi, se não me engano no Jornal do Brasil, no
qual eu dizia que poderíamos adotar medidas que
são correntes na legislação antimonopolista americana. Essa legislação estabelece certas normas.
A empresa tal de aço - e, nos Estados Unidos,
no governo do Presidente Kennedy, aconteceu
um episódio célebre - não pode praticar preço
além de tanto. Reconheceu-se que ela estava praticando disfarçadamente. Então, simplesmente a
Federal Trade Comission, que é a nossa CADE
- Comissão Administrativa de Defesa Econômica - ínterveío na empresa, substituiu a diretoria e passou a dar ordem a todos os departamentos. Parece-me, então, que, se o Governo estivesse disposto a fazer isso, no dia em que o Bradesco - é apenas um exemplo - estivesse praticando juros muito elevados, simplesmente haveria uma intervenção no Bradesco, os seus diretores seriam substituídos pelos do Banco Central,
que diriam para os gerentes: "Só paga tanto na
captação, só cobra tanto nisto e vamos acabar
com as reciprocidades; etc". Se bem que eu reconheço, e não poderia deixar de reconhecer, já
que o próprio Presidente do banco Central diz
que existe o problema, que alguma coisa pode
ser feita, mas essa coisa não está sendo feita até
hoje no Brasil.
Mas a sua objeção, a sua observação pareceme pertinente.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Dr. Osny Duarte Pereira.

O SR. OSNY DUARTE PEREIRA- Meus amigos, estamos com a raposa solta no galinheiro
e queremos ver como podemos prender a raposa
ou tomá-la menos ofensiva sem eliminá-la do galinheiro. Esta a pergunda feita pelo meu ilustre
conterrâneo. Evidentemente, esse poder econômico imenso que existe, através do sistema bancário, e que atua internacionalmente, não pode
absolutamente ser contido através de leis que lhe
proíbam um trabalho assim ou assado. Fala-se
num tabelamento de juros. Meu Deus do céu!
Temos desde 1933 uma lei que condena os juros
usuários, que estabelece que nao podem exceder
a 12% ao ano, sob pena de prisão; é crime contra
a economia popular, e essa lei não foi revogada.
Apenas a Lei de Mercado de Capitais estabeleceu
que o Conselho Monetário Nacional regulará os
contratos e estabelecerá o regime de juros, mas
não há nenhum dispostivo nesta lei revogando
a Lei de 1933. Os tribunais aplicam constantemente a Lei de Usura. Eu mesmo apliquei constantemente, sempre que me foi dado aplicá-la,
remetendo cópias do processo para ser apurada
a responsabilidade criminal. Mas acontecia que
dávamos uma decisão, o cartório deveria tirar as
peças, mas chegava o advogado do banqueiro,
do usuário, e subornava o funcionário, e, assim,
acabou-se a aplicação das penas em relação à
Lei de Usura.
O que adianta, então, o Governo estabelecer
o tabelamento de juros e, mais ainda, querer tabelar o spread quando não tem coragem de tabelar
os juros? Quer dizer, o banqueiro pode cobrar
os juros que quiser. A única coisa que ele tem
de fazer é demonstrar que o dmheíro que recebeu
é de' um valor tão alto que justifica seu preço
de venda ao devedor. Isso é uma piada, isso não
é absolutamente exequível, não conduz a nada!
Não haverá nenhum tomador de empréstimo que
vá ao banqueiro e quando lhe for exigida a comissão por fora, ao sair dali vá ao Sr. Ministro para
dizer: "Olha, o Sr. fulano de tal, na agência tal,
quis extorquir tanto". E o Ministro possa tomar
alguma providência quanto a esse banco. São
medidas demagógicas, para enganar a ingenuidade pública. Isso não funciona de modo algum.
De modo que a minha opinião é aquela: a estatização dos bancos. E a única forma. E a França,
que tem uma burguesia extremamente lúcida, extremamente ociosa de seus direitos, chegou à
conclusão de que isso era necessário para poder
salvar o seu regime capitalista e continuar competindo em relação às demais nações do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Inácio Rangel, para responder à mesma indagação.
O SR. INÁCIO RANGEL- Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, como disse o Dr. Paulo Magalhães,
o serviço bancário não é uma atividade privada.
Ele é, de fato, uma concessão de serviço público.
A questão que está em pauta é saber se vamos
disciplinar adquadamente esse serviço de utilidade pública. Ir: quando falo em privatização do serviço de utilidade pública, eletricidade, ou seja lá
o que for, falo em conversão de um serviço público concedido a empresa pública em concessão
de serviço público. Ele não deixou de ser serviço
público em nenhum momento. Não tem sentido
que o monopólio não seja um serviço público.
A mesma coisa temos em relação aos bancos.
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l"aturalmente, para o banqueiro tem que haver
rrna diferença entre o que ele paga e recebe pelo
dinheiro. Por exemplo, eu recebi um milhão e
vou emprestar esse milhão. Essa diferença não
deve ser calculada sobre esses montantes, mas
sobre o capital investido. Por exemplo, energia
elétrica; a tarifa de energia elétrica, pela lei, deve
s er calculada assim: as despesas correntes de
exploração, mais taxa de depreciação, mais o luco legal, que é calculado sobre o custo do capital
1'0 mercado monetário de títulos internos. Portanto, na realidade, trata-se de organizar um serviço
público de utilidade pública.
Houve tempo em que a emissão de dinheiro
E;ra um serviço de utilidade pública. Hoje não é.
E considerado uma atividade estatal. Mas houve
tempo em que bancos privados podiam emitir
dinheiro. Hoje, eles produzem dinheiro no giro.
Então, trata-se de saber como se vai organizar
isso. Este é um trabalho que a Constituição pode
prestar, isto é, dizer quais são os princípios gerais
que devem reger o funcionamento e o serviço
de utilidade pública. Como é que se calcula, por
exemplo, na tarifa de energia elétrica - não sei
atualmente como é - tantos por cento do investimento, não do giro do negócio. Não importa se
o investimento é um milhão e o giro do negócio
é dez milhões, enumera-se o investimento feito.
Paga-se a despesa de operação do serviço, as
depreciações que houver, se existir equipamento
para depreciar, e remunera-se o capital pelas condições do mercado monetário de títulos internos.
Este é um princípio universal do Direito. Não vejo
como se pode mexer nele.
Portanto, não creio que se deva começar por
aí. Se começarmos a trabalhar com este equipamento que aí está, com este serviço de utilidade
pública que aí está, um serviço de intermediação
financeira, com as leis que o regem - e, como
bem disse o Dr. João Paulo, o banco é de fato
um serviço público concedido - o banco vai-se
ajustar, se ele quer trabalhar com papel de outro
tipo. Eu me preocupei foi com a qualidade desse
papel. Se vamos jogar no mercado papéis mal
garantidos, não nos surpreendamos com taxas
altas, porque elas serão altas mesmo que o banqueiro não seja extorsivo. Ela será alta porque
o primeiro depositante já pegou uma taxa elevada
porque não está garantido, e quem imaginar que
o depositante, ou poupador, não é cuidadoso com
essas coisas está enganado: ele quer saber que
tipo de garantia irá lastrear o seu dinheiro, e atualmente ele não tem nenhuma garantia. O que está
errado, portanto, não é o fato de o Governo querer
estabelecer normas para formalizar, é a eficácia
disto. É como ele quis, no ano passado, acabar
com a inflação sem mexer nas causas fundamentais. Naturalmente, teve êxito momentâneo
e depois a coisa estourou. A inflação não é um
mal em si. Pelo contrário, ela desempenhou funções, mas não quer dizer que seja eterno. Entretanto, no momento temos de suportá-lo. Pois
bem, vamos ser eficazes. Para ser eficaz é preciso
ir a essência do problema. Se o Governo simplesmente tira uma taxa de spread não sei de onde
e põe não sei onde, não resolve, o spread deve
corresponder aos custos do serviço. O banco tem
de calcular o custo do serviço: o investimento
que está lá dentro, quanto gasta com pessoal,
com tudo isso. Ele vai calcular o spread, que
é o serviço, pelo custo.
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Todo serviço de utilidade pública, pela lei, deve
ser remunerado pelo custo. Mas quem examinou
esse custo? É aí que está a falta e é provavelmente
aqui que a Constituinte deverá entrar, e examinar
quais são as normas que regem os serviços de
utilidade pública em geral.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Passo a palavra ao Constituinte Adroaldo
Streck.

o SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, em pnmeiro lugar manifesto,
em nome de todos os companheiros, o agradecimento pela presença dos ilustres convidados e
faço menção espectal ao Prof Osny Duarte Pereira. Fiz minha formação jurídica na Universidade
do Rio Grande do Sul, e quanta coisa boa sua
estudei e li professor, e tenho a honra de vê-lo
pela primeira vez.
Tenho duas perguntas a fazer,sendo a primeira
dirigida ao prof. Inácio Rangel V. S', fala em privatizar serviços de utilidade pública, inclusive serviços essenciais, como eletricidade e telefoma? A
outra pergunta é feita ao Dr. Magalhães V S' falou
que não concorda em que sejam incluídos no
novo texto constitucional princípios de mdependência do sistema Banco Central. Pertunto: como
caracterizar essa entidade gigante, que hoje vive
à mercê da vontade do Ministro da Fazenda?
O SR. PRESIDENTE(CIdeSabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr.lnácio Rangel, para responder à última indagação.
O SR. INÁCIO RANGEL - É muito difícil dizer,
em certo momento, qual é o serviço de utilidade
pública que deve ser privatizado. Privatizar SIgnifica, precisamente, converter o serviço público,
concedido à empresa pública em serviço público,
concedido à empresa privada.
Que serviços devem ser privatizados.Por exemplo atualmente o Governo está começando a privatizar pelos transportes ferroviários Estamos
vendo várias iniciativas nesse campo. Devia começar por aí ou não? Isso depende de muitos
fatos que são incontroláveis. Eu, a priori, não
tenho nenhum. Do ponto de vista econômico,
o essencial é que alguns serviços sejam privatizados para que o Estado seja aliviadoda sua carga
e para que seja possível se restabelecer o crédito
do Estado. Alguns Quais?
É a pergunta que me fez o Prefeito Jâmo Quadros recentemente. Ele disse: "Rangel, por qual
túnel eu devo começar?" Respondi: "O Senhor
é que sabe, pergunte aos seus assessores". Ele
começou pelas garagens subterrâneas. Pois bem,
era o que estava em pauta no Estado de São
Paulo? São Paulo precisava resolver seu problema
de estacionamento. A cada dia que se passava,
o número de calçadas que serviam de estacionamento desapareciam como tal. O problema se
complica, então tem-se que se resolver esse problema. Isso fez surqír uma série de questões, como, por exemplo, a fuga d'água e questões desse
tipo. Ele diz, por exemplo : "Eu não posso, eu
não quero entrar nesse 'mérito". O Ministro dos
Transportes começou fazendo aquilo, tive várias
objeções sobre a maneira de como a coisa estava
sendo feita, mas era preciso começar por algum
lugar. O essencial, enfim, é que é preciso descar, regar esse lado de parte de sua carga.

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
-Com a palavra o Dr.João Paulo, para responder
à última mdagação.
O SR.JOÁO PAULO MAGALHÃES - Eu gostaria de deixar clara uma posição sobre o Banco
Central. Na verdade todos sabemos que o Banco
Central, sobretudo na época de regime fechado,
foi responsável pelos maiores absurdos Inclusive,
sabiamos que uma instrução do Banco Central
revogava a Constituição, com toda a facilidade.
Evidentemente esse tipo de abuso deve acabar.
A minha posição sobre a questão de não se dar
poderes demais ao Banco Central resulta de uma
visão sobre o problema, digamos, monetário e
de contenção da inflação no Brasil. A total independência do Banco Central é a tese básica defendida por um grupo de economistas que se denominam monetaristas ortodoxos: são os homens
que acham que a responsabilidade da inflação
vem de que o Governo tem déficitsorçamentários
e, então, emite moeda, aumentando, assim o crédito público do Banco do Brasd. Quando ele acha
que certos objetivos de fomento são importantes,
o Governo dá isso. Então, eles querem simplesmente ter um Banco Central cUJO presidente, nomeado pelo Congresso, ou por dez anos, removível etc. poderá simplesmente colocar o País dentro de um colete, digamos assim, de tal forma
que não se poderá fazer nada disso
E, realmente, eles conseguiram isso, quer dizer,
seria praticamente instítuclonahzada uma política
monetarista ortodoxa de controle da inflação. É
isso que eu temo. E todos aqueles que estão
propondo isso - é só verificar - são homens
que admiro, meus amigos pessoais. Se o Carlos
Langoni falou disso, ele deve ter dito exatamente
que se tem de dar força ao Banco Central. Se
aqui viro Paulo Guedes - acabei de recomendar
seu nome para o Relator, talvez fosse uma idéia
chamá-lo na ausência de outro, que não possa
vir - verificaremos que ele recomendará exatamente isso: um Banco Central forte, que simplesmente colocará a economia dentro de um colete.
Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é perfeito,
na Europa é perfeito;aqui para nós pode ser algo
muito grave do ponto de vista da continuação
do desenvolvimento econômico.
Mas, temos de encontrar medidas para coibir
os abusos do Banco Central, mas que não seja
dar ao Banco Central a posição de rei, porque
inclusiveele poderia cometer outra vez esses abusos que cometeu no passado. Posso achar, por
exemplo, que o Presidente do Banco Central pudesse ser aprovado pelo Congresso, mas penso
que, de uma maneira ou de outra, a políticamonetária tem que continuar sob o comando do Executivo. No controle geral do Executivo pelo Legislativo é que deve estar esse controle da política
monetária. Esta a minha preocupação.
Temo que certos grupos de economistas brasileiros, pertencentes a uma linha mais ortodoxa
e monetarista, queiram utilizar simplesmente a
Constitumte para dar uma força tal para o Banco
Central que ele vá aplicar automaticamente. Reparem que essa norma de dar toda a independência
ao Banco Central, por exemplo, é norma do Fundo Monetário Internacional, repetida a cada momento pelo nosso Ilustre e saudoso Prof.Eugênio
Gudin. Este o meu temor. Se conseguíssemos
uma fórmula para evitar isso, não teria qualquer
objeção. De qualquer maneira, somos vitima des-
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sa arbitrariedade do Banco Central, mas que deve
ser controlada como sendo um ramo do ExecuTIVO, assim como todo o Executivo também tem
de ser controlado. É neste sentido que faço a
minha objeção.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A Presidência designa o Constituinte Mauro
Campos para fazer a saudação e os agradecimentos aos ilustres convidados que tanto ilustraram a reunião de hoje da Subcomissão do Sistema Financeiro.
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, meus companheiros, em primeiro lugar gostaria de apresentar
as minhas escusas, porque não pude ficar até
o final da primeira exposição, feita pelo Prof. Osny
Duarte Pereira, tendo em vista um compromisso
anterior, uma audiência no Ministério, que me
obrtqou a sair
Mas o trabalho intelectual, o trabalho da vida,
o patriotismo de todos os conferencistas que aqui
estiveram, até de certa forma dispensaria a nossa
audiência, no dia de hoje, porque todos eles o Dr.João Paulo, o Prof. Inácio Rangel e Dr. Osny
Duarte Pereira - fizeram parte da Vida, da formação da minha geração. Esta honra me é conferida,
hoje, pelo Presidente da nossa Subcomissão, por
uma razão muito especial.
Ao dirigir-me ao Prof.Osny Duarte Pereira, penso na verdade que quem deveria fazê-loseria um
velho amigo meu, que hoje, por circunstâncias
do nosso sistema eleitoral viciado, não faz parte
desta Assembléia Nacional Constituinte, seu filho
César Maurício Duarte Pereira, engenheiro como
eu, formado pela Escola Nacional de Engenharia.
Tive a honra de ser colega também do filho do
Prof. Inácio Rangel.
Faço na pessoa do Dr. Osny uma referência.
Leve-a V. S' do Congresso. Eu diria que aquela
sua fala final: "Chegou a hora da verdade", que
Tancredo dizia, deveria ser: "Essa Subcomissão
tem a grave responsabilidade de lançar as bases
e os instrumentos para extinguir o neocolonialismo que oprime a Nação e que mata centenas
de seus filhos de fome a cada ano. O povo brasileiro confia em vosso patriotismo e dignidade".
Nós, constítumtes de 1987, absorvemos a sua
mensagem e quremos dizer a V.S' que seremos
dignos da confiança do povo brasileiro. Esta é
a nossa afirmação. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para segunda-feira, às 9h, com a presença de
ilustres convidados, como o Presidente do Banco
do Brasil, que aqui fará sua exposição.
Agradeço a presença dos convidados e companheiros e faço um apelo no sentido do comparecimento maciço de todos nós na próxima segunda-feira.
Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
Ata da 4" Reunião, realizada
a 27 de abril de 1987
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta e cinco minutos, no plenário da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, no
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Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília,
reuniu-se a Subcomissão do Sistema Fmanceiro,
sob a Presidência do Senhor Consnntuínte Cid
Sabóia de Carvalho Presentes os Senhores Constituintes: Divaldo Suruagy, 1'-Vice-Presidente; Sérgio Werneck, 2'-Vlce-Presidente; Fernando Gasparian, Relator; Basílio Vilani, José Carlos Vasconcellos, Mauro Campos, Sérgio Spada, Walmor de
Luca, João Machado Rollemberg, Ruberval Pilotto, Adroaldo Streck e Luiz Gushiken, efetivos e
Rubem Branquinho, Ismael Wanderley e Joaci
Goes, suplentes. Ausentes: Darcy Deitos, Harlan
Gadelha, Rose de Freitas, Ivan Bonato e Pedro
Ceolin. Presentes, como convidados desta Subcomissão, os Senhores Constituintes, membros da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças: Domingos Juvenil, Firmo de Castro,
José Guedes, Adhemar de Barros FIlho, José Luiz
de Sá, Roberto Torres, Lézio Sathel, Jesus Tajra,
Messias Gois, Carrel Benevides, José Tinoco, Virgílio Guimarães e LUIZ Freire. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos destinados à seguinte pauta: Reunião
de Audiência Pública, tendo como convidados os
Senhores: Dr. Camilo Calazans de Magalhães, Presidente do Banco do Brasil; Dr. Marcos de Barros
Freire, Presidente da Caixa Econômica Federal;
Dr. Dejandir Dal Pasquale, Presidente do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo; e Dr. Roberto
Konder Bornhausen, Presidente da Confederação
Nacional das Instituições Financeiras. O Senhor
Presidente falou sobre os trabalhos realizados,
saudou os expositores e determinou a leitura e
discussão da Ata que foi aprovada sem restrições.
A seguir, alertou para os prazos a serem cumpridos quanto ao uso da palavra pelos mterpelentes, de acordo com normas estabelecidas pela
Subcomissão. Com a palavra, o Senhor Relator,
Constituinte Fernando Gasparian, traçou um rápido perfil dos expositores. Convidados a fazer parte
da Mesa, os Senhores Conferencistas fizeram exposições sucintas sobre o assunto, tema da Subcomissão, findas as quais, iniciou-se a fase de
interpelações. Participaram dos debates os Senhores Constituintes: Fernando Gasparian, Relator; João Machado Rollemberg, Adroaldo Streck,
José Carlos Vasconcellos, Adhemar de Barros Filho. O Senhor Constituinte Walmor de Luca apresentou uma questão de ordem solicitando ao Senhor Presidente o cumprimento das normas regimentais, fazendo obedecer a lista de inscrição
e dando prioridade aos membros da Subcomissão. A questão de ordem colocada em votação,
foi aprovada por maioria de votos. Prosseguindo
os debates, participaram, ainda, os Senhores
Constituintes: Basílio Vilani, Walmor de Luca. Por
oportuno, o Senhor Presidente esclareceu que os
membros da Subcomissão têm preferência aos
demais constituintes, não obstante a ordem de
inscrição. Prosseguindo as interpelações, usaram
da palavra os Senhores Constituintes: Luiz Gushiken, Sérgio Spada, Ismael Wanderley, Joaci Góes
e Adhemar de Barros Filho. Encerrada a pauta,
e dado ao adiantado da hora, às treze horas e
trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente suspendeu a reunião, ficando para às dezessete horas
e trinta minutos a reabertura da mesma. Os conferencistas foram saudados pelo Senhor Presidente,
que agradeceu a presença de todos. Reiniciados
os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ao
plenário o não comparecimento dos convidados

e a participação de uma reunião com o Relator,
Constituinte Fernando Gasparian, e o Dr. Antônio
de Pádua Rocha Diniz, na qual foi entregue um
depotmento escrito; esclareceu que a ausência
deve ter ocorrido dado ao momento difícilvivido
com a demissão do Senhor Ministro Dilson Funaro. Com a palavra, o Senhor Constituinte Sérgio
Werneck disse do seu desapontamento diante da
atitude do Dr. Antônio de Pádua Rocha Diruz, da
FEBRABAN, por não ter comparecido à Subcomissão apesar de ter estado na Casa O Senhor
Constituinte Walmor de Luca falou de sua insatisfação com o ocorrido, declarando que, a seu ver,
convidado não deve fazer parte dos Anais da
Constituinte em razão da sua negativa de comparecer a este órgão e que ficasse registrado em
ata esta negativa Com a palavra, o Senhor Relator
esclareceu não ter sido apenas o Dr. Antônio de
Pádua Rocha Díruz a não comparecer mas, também, o Dr. Francisco Roberto André Gros, Presidente do Banco Central; e o Dr. José Carlos Jacinto Campos, Presidente em exercício da Associação Brasileira dos Bancos Comerciais, este último
rpresentante dos pequenos bancos. Segundo o
Senhor Relator, a ausência do Presidente do Banco Central deu-se em razão da crise que culminou
com a demissão do Ministro Dilson Funaro, ao
que o Senhor Constituinte Sérgio Werneck deduziu, por estar também demissionário, conforme
declaração do Ministro Dilson Funaro, veiculada
pelos meios de comunicação O Senhor Relator
esclareceu que o Dr. Antônio de Pádua Rocha
Diniztrouxe o depoimento para que os membros
da Subcomissão o leiam e, em data oportuna,
comparecerá à Subcomissão, tendo o Senhor
Constitumte Walmor de Luca comunicado desde
já o seu não comparecimento pois, a seu ver,
houve desrespeito à Assembléia Nacional Constituinte, não se eximindo, no entanto, de ler o depoimento. O Senhor Presidente conclamou os seus
pares a um entendimento em torno da questão,
a seu ver, criada pelo atual momento político.
Disse entender a posição do Dr. Antônio de Pádua
Rocha Diniz que, no seu entendimento, visava
apenas aguardar um pouco mais. O Senhor Constituinte Sérgio Werneck louvou a atitude conciliatória do Senhor Presidente, contudo reitera a sua
insatisfação em face do ocorrido e sugeriu fosse
sanada a questão com a vinda do Dr. Antônio
de Pádua Rocha Diniz no menor prazo possivel.
Segundo o Senhor Constituinte João Machado
Rollemberg, não se pode obrigar ninguém a comparecer ao órgão mas, também, não deve ser
inserido nenhum depoimento nos Anais da Constituinte, ao que o Senhor Presidente esclareceu
que somente o seria, se aprovado pela Subcomissão. O Senhor Constituinte Walmor de Luca
disse do prejuízo que sofreriam os demais segmentos da sociedade com a marcação de nova
data para comparecimento do Dr. Antônio de Pádua Rocha Díníz, tendo o Senhor Relator alertado
para o rigor com que se estava tratando a ausência
do Dr. Antônio de Pádua Rocha Díníz, quando,
na realidade, outros também não compareceram.
Na verdade, segundo o Senhor Relator, nenhum
segmento sena prejudicado, uma vez que apenas
foram realizadas duas reuniões. Assim, o prejudicado será o empresário, representante das instituições financeiras, e, no momento oportuno, deverão comparecer ao órgão. Disse, ainda, do interesse em se ouvir o setor privado. O Senhor Presi-
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dente pediu cautela no exame do assunto para
que não haja exacerbação no trato do mesmo
e que crie dificuldades para o comparecimento
dos convidados, no momento, ausentes A seguir
teceu considerações sobre a ímportãncra dos trabalhos - trabalho sério executado pela Subcomissão - a seu ver, uma das mais importantes
da Assembléia Nacional Constituinte tanto pelo
desempenho dos seus membros e, em especial,
pela dedicação do Senhor Relator, quanto pelo
trabalho de apoio da Secretaria, num esforço sério
e constante dos seus funcionários Assim, não
há razão para desestímulo pois tem ouvido palavras elogiosas à Subcomissão, tida como uma
das mais operosas. O Senhor Walmor de Luca
reforçou o seu entendimento de que sena uma
oportunidade ímpar para as instituições financeiras por participarem de um processo que visa
estabelecer princípios a constarem na Nova Constituição. A seguir, submetido ao plenáno se a Comissão deveria reunir-se no dia seguinte para deliberar sobre novos nomes a serem apresentados,
foi aprovado por maioria de votos. O inteiro teor
dos debates foi gravado e depois de traduzido
e datilografado ficará arquivado na Subcomissão,
publicando-se a íntegra no Diário da Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
convocou os Senhores Constituintes para a próxima reunião, a realizar-se em vinte e oito de abril
às nove horas com a seguinte Ordem do Dia:
definição do cronograma das audiências públicas,
encerrando a reunião às dezoito horas e trinta
minutos. E, para constar, eu, Mariza da Silva Mata,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte, Cid Sabóia de Carvalho,
Presidente.

Data da Reunião: 27-4-87
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão do Sistema
Financeiro.
Hoje teremos a oportunidade de ouvir os depoimentos dos Srs. Camilo Calazans de Magalhães,
Presidente do Banco do Brasil, Marcos de Barros
Freire, Presidente da Caixa Econômica Federal,
Roberto Konder Bornhausen, Presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras
e Dejandir Dal Pasquale, Presidente do BNCC.
Convido V.S's, a tomarem assento à 'Mesa.
A Sr' Secretária procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.
115 (É lida e aprovada a Ata da reunião
anterior.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Convido o Relator da Subcomissão,
Constituinte Fernando Gasparian, a fazer a
apresentação dos convidados.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Gasparian) - Peja ordem de exposição, teremos
a honra de ouvir o Dr. Dejandir Dal Pasquale,
técnico de comércio pela Escola Técnica de
Comércio de Santo Antônio de Lages, agropecuarista nos Estados de Santa Catarina e
Mato Grosso, empresário imobiliário. S. S·
desempenhou mandatos eletivos como Vereador, Deputado Estadual, Prefeito e Sena-
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dor e é, atualmente, Presidente do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo
A seguir, ouviremos o Dr. Camilo Calazans
de Magalhães, formado economia pela Faculdade de Economia do Rio de Janeiro e
em Economia Agrícola pela Ohio University
com curso de Crédito Agrícola Intemacional
no I~; foi Presidente da Associação LatinoAmencana de Instituições Financeiras em
desenvolvimento - Alide; membro da Junta
Governativa da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural - Abicar; membro
~o Conselho de Administração do BNH, Presídente do IBC, Diretor do Banco do Brasil
atualmente é Presidente do Banco do Brasil:
Em seguida, ouviremos o Dr. Marcos Freire, formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Procurador da Prefeitura Municipal de Recife, professor titular de
Direito Constitucional na Universidade de Recife; Presidente do Conselho Administrativo
da Datamec; Presidente do grupo técnico especial do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, Senador; Deputado Federal
pelo Estado de Pernambuco, atualmente é
Presidente da Caixa Econômica Federal.
O Dr. Roberto Konder Bornhausen - ainda não está presente - é formado em Engenhana Agrícola pela Universidade Rural do
Rio de Janeiro; Presidente do Umbanco· foi
Presidente por duas vezes da Febraban Federação Brasileira de Bancos; tem um currículo de. atividades na área financeira e é
membro de vários conselhos de admínístração de grandes empresas brasileiras· foi tambéo: .presidente da Fenaban - F~deração
Nacional de Bancos; atualmente é Presidente
d~ Confederação Nacional das Instituições
FInanceiras, que consagra as entidades bancárias e do mercado de capitais.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de dizer algumas palavras aos ilustres
convidados.
Srs. Conferencistas, para esta Subcomissão as
palavras de V. S's são de grande importância
na orientação dos seus trabalhos. Não os convida:
ríamos senão com a intenção de nos propiciarem,
co~ seus conhecimentos e experiências, colaboraçao efetiva para a elaboração do texto constitucional. Na verdade, estamos diante do imperativo
de atendermos a este difícrlsetor da vida nacional
com a obrigatoriedade de inovar. Pela primeira
vez uma Constituição brasileira terá disposições
atinentes ao sistema financeiro. Sabemos como
é difícil tratar desta matéria. Por isso, faço um
apelo àqueles que foram convidados para esta
Su?~?missão no sentido de que nos digam, na
opimao de cada um, o que deve constar sobre
o sistema financeiro na Carta constitucional. Repito: no entender de cada um, o que é importante
que conste do texto constitucional em matéria
atinente ao sistema financeiro.
Cada um dos convidados falará, inicialmente,
pelo prazo de quinze minutos, de acordo com
as deterrmnaçôes que regem esta Subcomissão.
Depois teremos a fase dos debates, quando V.
S's. at.e~derão às perguntas formuladas pelos
Constituintes que se inscreverem para isso.
Passo a palavra, inicialmente, pela ordem ao
Dr. Camilo Calazans de Magalhães, Presidente do
Banco do Brasil.

O SR. CAMILO CALAZAl'IS DE MAGALHÃES
- Exrn"Sr. Presidente desta Subcomi=ãv, Senador Cid Sabóia de Carvalho. EJano. Sr. Relator,
Deputado Femando Gasparian, meu caro companheiro Dr. Marcos de Barros Freire, Dr. Dejandir
Dal Pasquale, Srs. Constituintes, meus senhores,
desejo, inicialmente, congratular-me com os ilustres representantes do povo brasileiro que compõem esta Subcomissão da Assembléia Nacional
Constituinte, cujos serviços se revestem da mais
significativa importância para o futuro reordenamento da vida política nacional. Agradeço sensibilizado a convocação que me foi formulada para
depor neste plenário, pois representa mais uma
oportunidade de colaborar no levantamento de
subsídios destinados ao aperfeiçoamento do nosso sistema financeiro
Pretendo, em minha exposição, evidenciar o
relevante papel que desempenham os intermediários financeiros na mobilização das poupanças
disponíveis, de modo especial em uma economia
em desenvolvimento e complexa como a brasileir~. Em seguida, estimaria fazer algumas ponderaçoes sobre a organização do sistema financeiro
e as atribuições de seus principais componentes.
Por fim, formularei sugestões para que no novo
texto constitucional sejam inseridos dispositivos
alusivos ao sistema financeiro nacional. Nossa
consultoria técnica e jurídica fez algumas pesquisas e verificamos que em grande número de países, como França, Espanha, Estados -{lnidos
União Soviética e Japão, Constituições estabelecem normas disciplinadoras do sistema fínanceiro.
Penso não existirem dúvidas sobre a afirmação
de que o progresso das nações relaciona-se diretamente com o volume de poupança que a sociedade canaliza para projetos de investimento.
Nesse processo, parcela preponderante dos recursos provém da poupança intema, numa demonstração inequívova de que, mesmo com a
possibilidade de utilização de recursos externos
o principal motor do progresso dos países consiste no seu próprio esforço de geração de poupanças.
De fato, nos últimos dez anos, a poupança extema liquida representou, em média, pouco mais
de 3% do Produto Intemo Bruto brasileiro, percentual que atingiu apenas 1,2%, em 1986.
A maximização do desenvolvimento, por sua
vez, pressupõe a existência de sistema finaneiro
eficiente, capaz de, ao menor custo, reunir as poupanças dispersas na economia e canalizá-las para
o financiamento de mvestimentos que proporcionem retomo compatível com os objetivos globais
da sociedade.
Nesse particular, sobressai a importância dos
bancos oficiais não apenas por atuarem como
balizadores do mercado, no sentido de que o sistema opere em consonância com o interesse público, mas sobretudo, por constituírem o canal mais
adequado para aplicação dos recursos governamentais em projetos de infra-estrutura social, de
indústrias básicas e em programas de fomento
ao setor privado. Afinal, o modelo de desenvolvimento brasileiro caracteriza-se pela presença
marcante do Estado, que, a par de suas funções
tradicionais, constitui o maior - e às vezes o
único - investidor em setores vitais, como energia, siderurgia, petroquírníca, transporte e comunicações.
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, <Jo~taria de abrir um parêntesis. Na verdade,
e assim no. Bras~ e em quase todos os países
do mundo, ínclusíve aqueles que têm uma tradição privatizante, como os Estados Unidos onde
o crédito oficial desempenha um papel muito impo,rt~nte. N~s Estados Unidos mais de 50% do
~re~lt? gestmado à agricultura é concedido por
lf~stitUl~oes oficiais, muito embora essas instituiçoes nao, ~ecebam a denominação de banco, seja
para aUXIlIo ao pe9ueno agricultor, seja para as
grandes obras de infra-estrutura, principalmente
no se~or de eletrificação rural e irrigação.
Assim, se o desenvolvimento brasileiro está diretam.en~e atreladq ~o investimento público, é imprescindível que a'"'tnobilização dos recursos corre~ponde~t~s seja realizado por instituições financeiras ofíclais, que têm a vocação natural de orientar, coo: visão de longo prazo, os financiamentos
dos pro~etos segundo os planos nacionais de desenvolvímento. Os bancos privados, diferenteme.nte, estão mais voltados para o lucro empresanaL
Aqui não há qualquer crítica ao sistema bancário privado; pelo contrário, é necessário que
ele seja forte e eficiente. Mas, a verdade é que,
do gerente ao presidente dos bancos privados,
todos visam - e é assim que tem que ser em primeiro lugar o fator lucro e o menor risco.
A relevância do sistema financeiro no contexto
sócio-econômico do País manifesta-se, ainda, pela expressividade de suas dimensões. Em 1986,
a participação da intermediação financeira na formação do Produto Intemo Bruto situou-se em
7% ,taxa murto próxima da posição histórica registrada pelo setor agropecuário.
O volume de ativos é igualmente significativo.
No ano passado, o saldo dos empréstimos ao
setor privado alcançou 1 trilhão e 200 bilhões
de cruzados, equivalentes a mais de duas vezes
os recursos arrecadados na execução financeira
do Tesouro Nacional, no mesmo ano. Já o total
de haveres financeiros ultrapassou a marca de
1 trilhão e 600 bilhões de cruzados, quase três
vezes a mencionada arrecadação.
Por tudo isso, estou convicto de que, a exemplo
do que ocorre em grande número de países, a
futura Constituição deverá contemplar preceitos
que retratem a importância desse segmento da
atividade econômica, de cujo desempenho depende desde a mais simples das operações realizadas pelo cidadão comum até a materialização
dos investimentos responsáveis pelo dinamismo
do País.
E vou além: julgo índlspensavei que a Carta
Magna garanta a participação do Estado na captação e no redirecionamento da poupança financeira, de modo especial no que diz respeito aos
recursos de ongem governamental.
Gostaria de abrir mais um pequeno parêntese.
MUitas vezes, ao se debater o problema relativo
à política de estatização ou privaüzaçâo, no caso
específico do sistema financeiro, adota-se uma
atitude de pouca visão Na verdade, o Banco do
Brasil, como de resto os bancos oficiais, é talvez
a instituição nacional mais privatizante. Os recursos por ele mobilizados, sejam oficíais ou privados
obtidos no mercado, são todos canalizados para
a iniciativa privada, para o agricultor - seu cliente
príontárío, porque o que menor atrativo oferece
à rede bancána privada - para a pequena e média
indústria e para a empresa de capital nacional.
A ação do banco é eminentemente privatizante,
é
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em apoio à iniciativa privada. Os planos do Banco
se realizam através do trabalho efetuado pelos
seus clientes da iniciativa privada. Sobre este assunto tomarei a liberdade de voltar a falar ao final
do meu pronunciamento, quando farei sugestões
de inclusão de dispositivos constitucionais.
A questão que gostaria agora de colocar é se,
após decorridas mais de duas décadas desde o
início de sua reestruturação, estaria o sistema financeiro nacional realmente cumprindo o papel
que dele se espera. Afinal, nesse período, o setor
produtivo regístrou notável expansão, tomou-se
mais complexo e passou a exigirseguidas mudanças nas relações negociais com os intermediários
financeiros. Numa apreciação genérica, pode-se
dizerque desde há muito se detectam claros sinais
de desvio dos propósitos que presidiram tanto
a Lei n° 4.595 de 31-12-64, quanto a Lein° 4.728,
sobre as quais ainda se apóia o sistema fmanceiro.
Três desses desvios poderiam ser citados de
passagem: o Banco Central assumiu funções que
não lhe são próprias; os intermediários financeiros, incluindo os bancos de investimento, são
avessos ao financiamento de longo prazo; e o
processo de especialização, apoiado nos conglomerados, restringiu-se apenas aos seus enunciados.
Recentemente, os questionamentos sobre a eficiência do sistema financeiro tornaram-se ainda
mais intensos, especialmente a partir do processo
de redemocratização política do País e da edição
do Plano Cruzado, que evidenciou o elevado nível
de receitas geradas pelo float de recursos dos
bancos, num contexto de uma economia altamente inflacionada.
Em vista disso tudo, que caminhos teríamos
de percorrer na busca de um novo reordenamento do sistema? Evidentemente, o exame dessa
matéria deverá ser aprofundado depois que a
Constituinte definir em que pressupostos assentará a organização do trabalho produtivo da economia e que princípios adotará em relação ao
sistema financeiro.
Não obstante, o Banco do Brasil defende algumas posições que poderiam ser trazidas ao debate
a título de colaboração para os estudos ora em
curso. Espero que sirvam, quando nada, de subsídios para a eventual reformulação da legislação
ordinária dedicada ao assunto.
Em primeiro lugar, gostaria de tecer considerações sobre a natureza do capital das mstítuições
financeiras. Atualmente, há, duas correntes claramente delineadas: uma defende a estatização do
sistema; outra, a sua completa privatização,com
anuência, inclusive, para maior participação de
bancos estrangeiros.
As discussões em torno deste tema têm tomado rumos que nem sempre contribuem para a
melhor compreensão do quadro atual. É muito
comum, por exemplo, confundir-se estatização
do mercado financeiro com a demanda de recursos pelo Estado para atender às políticas de desenvolvimento do País. Uma das principars razões
para o surgimento desse posicionamento é a existência, no Brasil,de taxas de juros extremamente
elevadas. Estas têm provocado debates acalorados até mesmo entre pequenos produtores rurais
e urbanos, que, ao verem os custos financeiros
comprometer suas atividades produtivas, passam
a exigirsoluções imediatas para seus problemas.
A julgar pelos contatos diários que tenho mantido com parlamentares, empresários e líderes

classistas, penso que a solução para os juros e
a fon-, e, ideal para o sistema financeiro não está
nem na estatiza'rannem na completa privatização.
O sentimento geral tende para a convivência equilibrada dos bancos oficiais federa;" e estaduais
com os privados, Estes, os privados, atuariam livremente nos segmentos onde predominam condições ocorrenciais de mercado, enquanto as instituições financeiras oficiais executariam, de um
lado, os programas de fomento de mteresse da
área governamental e, de outro, operariam como
moderadores das taxas de juros praticadas pelo
mercado.
A idéia é a de que os bancos oficiais tivessem
as mesmas condições para o mercado de captação de recursos, sem nenhum privJIégio, mas que
suas aplicações, fossem decorrentes de uma política de desenvolvimento e apoio aos mais carentes, seja em termos regionais, seja em termos
setoriais.
Uma economia em desenvolvimento não pode
prescindir de qualquer agente econômico, seja
ele privado ou público, para atuar competitivamente em benefício da sociedade. O papel das
estatais facilita a viabilização de recursos e sua
orientação para regiões que, embora não se revelem proveitosas em termos de lucratividade imediata, possam estimular potencialidades a longo
prazo.
O Governo dispõe, portanto, nos bancos oficiais, de maior capacidade de alocação de crédito
do que, indubitavelmente, através da rede privada.
Com efeito, a tradição e a cultura da sociedade
brasileira parecem contra-indicar soluções que levem à plena intervenção do Estado na área econômica, mesmo porque as economias socialistas
centralmente planificadas já estão percorrendo
caminho inverso, permitindo o funcionamento de
mecanismos de mercado em muitas de suas atividades. Pode-se destacar, de outro lado, a presença marcante do Estado, notadamente na área
financeira, em importantes economias ocidentais,
como a França, a Espanha e a Itália, e, conforme
mostrei anteriormente, até mesmo em países como os Estados Unidos, numa demonstração de
que é possível e deve ser buscado o equilíbrio
entre a atuação do governo e da iniciativa privada.
E não se pretenda simplesmente dizer que a
empresa estatal é menos eficiente que a empresa
privada.A capacidade administrativa, a probidade
no uso da coisa pública e a preocupação com
a efetividade dos objetivos, isto é, a aplicação dos
recursos em consonância com os anseios da sociedade, são os verdadeiros parâmetros para medir a eficiência e não a natureza do capitl da empresa.
No caso do sistema financeiro nacional, não
tenho dúvidas de que a obtenção do equilibrio
entre instituições privadas e públicas estã hoje
diretamente vinculada ao fortalecimento do Banco do Brasil.Os fatos e registros estatísticos estão
aí para demonstrar que, em passado recente, o
contingenciarnento das aplicações do Banco do
Brasil e a conseqüente redução de sua participação no mercado de crédito, em proveito das
demais instituições financeiras, fízeramo País perder importante agente estabilizador do mercado
e moderador das taxas de juros, com os já conhecidos efeitos negativos sobre os custos financeiros
do sistema produtivo e a inflação.
Entre 1978 e 1984, as aplicações do Banco
do Brasilcaíram, de modo que em 1984 represen-

Maio de 1987

tavam apenas 25% do que eram em 1978. O
resultado foi nefasto para a economia do País
e para alguns setores como o cooperativista e
o açucareiro. Foi também responsável pela queda
da produção agrícola de 15%, per capita, neste
período.
Assim, a edificação de um sistema financeiro
mais comprometido com as atuais necessidades
da sociedade brasileira deve começar pelo fortalecimento do Banco do Brasil, o que, aliás, já vem
sendo feito com o irrestrito apoio do Presidente
José Sarney.
O Banco do Brasil deve voltar a ocupar, no
mínimo o espaço que tinha antes da rrforma bancária introduzida em 1964, quando não apenas
se caracterizava com9 o principal financiador de
grandes projetos de modemização do País, mas
se constituía em importante agente do desenvolvimento nacional ao viabilizar a conquista de novas fronteiras agricolas, consolidar cidades, implantar novas lavouras e novas tecnologias de cultivo.
Poderia passar o dia inteiro enumerando os
projetos e os empreendimentos que o Banco do
Brasil trouxe para o Pais, seja no setor agrícola,
seja no industrial.
Hojeo Banco do Brasilcaminha a passos largos
para a montagem do seu conglomerado fínanceiro. Colocou em funcionamento a BB - Distribuidora de Títulos e ValoresImobiliários, que opera os fundos de ações e de renda fixa, lançou
a Caderneta de Poupança Rural e já está autorizado a constituir subsidiárias para atuar nos segmentos de arrendamento mercantil, crédito, financiamento, investimento e corretagem de seguros.
É de se esclarecer, entretanto, que esta forma
de organização das novas atividades decorre de
imposição da legislação vigente, de 1964, pois
o Banco do Brasil defende, desde a posse de
sua atual Diretoria, em 1985, a idéia do banco
múltiplo.
No Brasil a organização de conglomerados figura apenas no papel. Qualquer tipo de operação
financeira é executada em um único ponto de
atendimento, pela mesma equipe de funcionários
e de administração - só muda o impresso retomando-se a imagem nítida do banco múltiplo
do passado e que existe, eficientemente, na maioria dos paises. A diferença reside apenas na questão formal da apuração contábil e na diversificação do leque de produtos.
Em resumo, tentou-se, em 1964, Imitaro sistema financeiro americano, transladando-o pará o
Brasil, o que não é ideal para nós. Queríamos,
talvez a título de exemplo, sistemas mais eficientes, como o japonês e mesmo sistemas europeus.
Além disso, acabou por exarcerbar-se o preço
das cartas-patentes, tomando-as apenas acessíveisa grupos financeiros de âmbito nacional. Com
esse instrumento do poder, o surgimento de grupos menores, em bases regionais, é praticamente
impossível Ademais, a existência de grande número de subsidiárias no meio urbano só faz aumentar os custos de intermediação.
Verificamosque, durante certa época, o sistema
bancário estava acabando com bares, sapatarias,
lojas, transformando tudo em bancos, nos meios
urbanos. Havia bancos com quase 50 agências
no bairro de Copacabana. Repito:o aumento dos
custos só faz aumentar os custos de interme-
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díação, o que constitui injustificável desperdício
metida à apreciação do Congresso Nacional, ao
de recursos para um País que luta desesperaqual Igualmente competiria apreciar a eventual
damente para atingir níveis mais elevados de dedemissão dos cidadãos desiqnados. Seria salutar
senvolvimento.
também que nenhum cidadão mantivesse, antes
Permito-me agora abordar questões que têm
ou depois da nomeação, qualquer vínculo acionáalcançado grande evidência nos últimos dias: refi- rio, funcional ou administrativo, com as instituiro-me ao perfil institucional do Banco Central do
ções do sistema fmanceiro privado, proibição viBrasil. A reforma bancária, iniciada em 1964, pregente, por exemplo, 4 anos antes e depois de
tendia estabelecer mecanismos de administração
sua aprovação pelo Congresso Nacronal, O licene controle da moeda e do crédito capazes de
ciamento para concorrer a cargos eletivos seria
fortalecer o sistema fmanceiro e transformá-lo em
vedado aos integrantes da diretoria do Banco
instrumento de promoção do desenvolvimento
Central, ela teria que se demitir.
do Pais.
Embora a opção fosse, desde o inicio, pela
O que estou dizendo poderia talvez impressionar alguns, que poderiam argumentar que seria
criação de um Banco Central nos moldes clássiuma intervenção excessiva. Mas, na verdade, é
cos, as peculiaridades da situação brasileira na
época e as-eendições-materiais-administrativaS--isto-D.-que-existfLnO- país...lmú1;Jiperal do mundo,
e técnicas contra-indicavam atribuir-lhe rol muito
os Estados Unidos, lá, os membros do Federal
ambicioso de funções. Concentraram-se, por isso,
Reserve Bank não podem ser banqueiros antes
no Banco Central, as tarefas que de imediato punem depois.
desse desempenhar, ficando no Banco do Brasil
A seguir, pretendo fazer rápidos comentários
funções que seriam transferidas quando as condisobre o Banco Nacional de Desenvolvimento
ções permitissem.
Econômico e Social- BNDES - principalmente
Em 5 de novembro de 1965, a Lei n° 4.829
porque atua em áreas de intersecção com o Bandelegou ao Banco Central a admímstração dos
co do Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvidiversos tipos de fundos e programas agroindusmento Econômico e Social - o social eu prefiria
triais, inclusive caracterizando-se como verdadeique ficasse com a CaIXa Econômica - é hoje
ro banco de fomento. Frequentemente cnados
grande agente financeiro da politica de mvestisem fontes específicas de recursos, tais fundos
mento do Governo Federal. Abrindo um parêne programas, com o passar do tempo, passaram
tese parece-me que o social só entrou no BNDES
a gerar conflitos entre as políticas monetárias e
de fomento. Creio que devemos aproveitar a opor- porque naquele momento o homem do poder
queria o dinheiro junto a dele. Desde sua criação,
tunidade oferecida pelo atual processo político
em 1952, o BNDES tem exercido importante funpara resgatar, neste particular, o espírito da reforção de apoio ao desenvolvimento nacional, atrama bancária. A atuação do Banco Central deve-se vés de financiamentos destinados à formação da
restringir às funções clássicas dos organismos
infra-estrutura econômica e social. É pacífico que
do gênero existentes em paises de economia mais o BNDES, com suas subsidiárias, deve continuar
avançada, transfenndo-se para o Banco Central
ocupando posição de destaque no sistema finanas funções de fomento hoje exercidas por aquela
ceiro, sobretudo porque seus objetivos a exemplo
autarquia
do Banco do Brasil, se coadunam com a continuiNo nosso entender, caberia ao Banco Central
dade do processo de desenvolvimento sócio-ecoproteger o depositante e o usuário do crédito e
nômico, com atenuação dos desequilíbrios reqtofiscalizar a execução do sistema financeiro dentro
nais e com o fortalecimento da empresa privada
dos objetivos nacionais, deixando ao Banco do
de efetivo controle nacional. Parece ser conveBrasrl, ao BNDES e aos outros bancos federais
niente, todavia, que suas imcíatívas se prendam
as funções de desenvolvimento; à Caixa Econôclaramente ao financiamento de projetos de longo
mica, evidentemente, com mais ênfase, as funprazo, voltados para o setor público, as empresas
ções de caráter eminentemente social,
estatais e os grandes projetos industriais, privados,
Poderá, assim, o Banco Central executar com
de base e de ponto, especialmente nos setores
eficiência a política monetária e dedicar-se com
energético, siderúrgico, petroquímico, de papel
maior acuidade à fiscalização das entidades bane celulose, transportes, etc. Os demais empreencárias. Isso lhe daria condições de acompanhar
dimentos industriais dispersos pelo Pais inteiro,
mais de perto o universo de aproximadamente
e que estão nas mãos da pequena e da média
15 mil estabelecimentos de crédito e, tempestivaempresa, seriam financiados pelo Banco do Bramente, evitar as fraudes e os escândalos que nos
sil, inclusive os lastreados com recursos do Pasep,
últimos anos colocaram em cheque a credibie do Fundo Nacional de Desenvolvimento, porque
lidade de diversos admimstradores da economia
em melhores condições de pulvenzar o créchto
e das finanças do País
por mtermédio de sua extensa rede de pontos
Outra medida que atualmente parece ter amade atendimento Neste caso também estariam endurecido em representativos segmentos da sociequadrados os financiamentos rurais que atualdade brasileira é a de tornar o Banco Central um
mente o BNDES repassa a bancos comerciais.
organismo independente, imune aos humores do
Inclusive, os projetos de reforma agrária são muito
Poder Executivo e às pressões de banqueiros. É
diffcers de ser executados pela única agência seimportante que o Banco Central seja verdadeidiada no Rio de Janeiro.
ramente um banco mdependente, mas também
Trata-se de recursos que poderiam ser carreaé necessário que ele não se tome um órgão de
dos pelo Banco do Brasil diretamente aos produclasse, que entenda bem a sua função de defentores rurais por menor custo de intermediação,
der, acima de tudo, os interesses nacíonais,
A exemplo de procedimento adotado em diver- vale dizer, menor custo social.
Ao encerrar a primeira parte da nossa particisos países, a nomeação de sua Diretoria - de
pação neste evento, pretendo trazer algumas suaJs:ada do Presidente da República - seria sub-
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gestões de textos constitucionais para eventual
aproveitamento por esta Subcomissão. Antes, porém, permito-me tecer rápidas considerações.
O sistema financeiro nacional acha-se estruturado por disposições da Lei n° 4.595, enquanto
as atividades bancárias estão disciplinadas por
textos, atos admimstrativos e regulamentos, de
várias entidades govemamentajs, a exemplo da
Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Conselho Monetário Nacional, da Secretaria de Planejamento, do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, etc. Algumas vezes
esses textos são distoantes. À falta de principios
norteadores de grau superior, as competências
e atribuições dessas entidades têm levado a medidas e decisões que não raro geram perplexidade,
erros, interpretações dúbias ou antagônicas entre
órgãos do próprio Governo, muitas vezes divorciadt>s uns dos outros na geráção e na aplicação
dos normativos emitidos.
Por vezes, procedimentos e ações governamentais não atingem o resultado esperado pela inexistência de rumos uniformes e previamente definidos para o Sistema Financeiro Nacional, o que
acaba por afetar, diariamente, a poupança e as
relações de milhares de investidores, e de produtores. É o caso especifico do crédito agrícola,
que tem de ser dado no momento exato. Quem
deve dizer o momento de financiar a agricultura
- tenho repetido - é São Pedro, não é o técnico
de Brasilia nem o estatístico-econometrista: é o
tempo, é o momento.
Dai a convicção de que os princípros básicos
da política e das atividades financeiras devem ser
fixados em termos constitucionais claros, a partir
dos quais a lei federal estruturaria conveniente
e adequadamente a disciplina que deve regê-Ias.
Assim, entendo que, para balizamento destinado aos encarregados da legislação ordinária,
deveriam ser inscntos na Constituição os seguintes princípios, entre outros que os Srs. Constituintes julgarem adequados:
1) Compete ao Congresso Nacional legislar
sobre matéria financeira, porque, neste caso, seria
o povo que decidiria; mal ou bem, seria a vontade
do povo.
2) As atívidades desenvolvidas pelo sistema financetro nacional, exercidas por ínstítuições públicas e privadas, terão caráter predominantemente social;
3) Lei federal regulará as atividades do sistema
financeiro nacional e assegurará o dírecronamento de poupanças para o fomento da produção
e circulação das riquezas;

4) Reserva-se às instituições financeiras públicas a destinação, por ação direta, dos recursos
gendos pela Administração Pública.
Constitui verdadeira anomalia recursos públicos serem destinados a instituições não-públicas,
dentro dos objetivos do planejamento governamental.
Se aproveitadas estas sugestões, a lei federal
existente sofreria, no Congresso Nacional, as
adaptações cabíveis Estou certo de que, atuando
sob o impéno do interesse SOCIal, 'o sistema financeiro nacional estará permanentemente comprometido com o apoio ao processo de desenvolvimento de nosso País.
São estas, Srs. Constituintes, as contribuições
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que pretendia trazer para esta Subcomissão do
Sistema Financeiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Marcos Freire.
O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. ConstJtuintes, prezados companheiros de administração de instituições fínancetras ligadas ao setor público, Srs. Presidentes do Banco do Brasil e do BNCC, quando
o relator, Constituinte Fernando Gasparian, fez
a apresentação dos convidados, antes de iniciarem seus depoimentos, S. Ex- ressaltou minha
qualidade de professor de direito Constitucional.
Talvez por isso eu seja daqueles que durante o
exercício de mandatos legislativos na Câmara dos
Deputados ou no Senado Federal, sempre fizeram
contundentes análises críticas a respeito dos textos constitucionais brasileiros, não só do que está
em vigor, mas de outras, pela prolixidade, pela
extensão e pelo aspecto até mesmo regimental
e regulamentador desses textos constitucionais.
Há certas partes e capítulos que mais parecem
regimentos internos, como se nos afigurava aquele que diz respeito ao disciplmamento, por exemplo, do Poder Legislativo. Aprofundava-me em tais
aspectos casuísticos, que, evidentemente, não tinham nada a ver com o texto constitucional propriamente dito. O que se constata, de certa forma,
é que, no que diz respeito ao sistema financeiro,
talvez se tenha até pecado pelo inverso. Este registro, talvez coubesse não só em relação à Constituição Brasileira, mas à maioria das Constituições
a que temos tido acesso, em que o sistema financeiro só excepcionalmente, em alguns países, tem
merecido capitulo à parte ou tratamento mais particular. Dentro do que me parece mais consentãneo, não deveríamos dar nem tanto à terra, nem
tanto ao mar. O disciplinamento do sistema fmanceiro deve ser tratado de maneira mais exaustiva
- isto me parece o óbvio e o consensual através da lei federal, o que não impede que possamos ter, na apreciação dos Senhores Constituintes, disciplinamento que signifique a consagração de certos princípios básicos. Embora não
tenha podido trocar idéias com o Dr, Camillo Calazans anteriormente, vejo que algumas das suas
sugestões coincidem com nosso pensamento.
Por exemplo deixar para a lei federal disciplinamenta, a estrutura do sistema financeiro, mas não
fugir à determinação de certos parâmetros que
possam fixar o campo dentro do qual a lei federal
disciplinaria mais especificamente a matéria. É
essencial - e o Presidente do Banco do Brasil
ressaltou muito bem a importância da poupança
interna, dos investimentos e, conseqüentemente,
do desenvolvimento do Pais - consagrar que
cabe à lei federal, nesse disciplinamento, garantir
incentivos e estímulos à formação de poupança,
à captação, à segurança da poupança nacional
e de outros excedentes financeiros. Este é um
dos esteios que deveria o Constituinte ver como
melhor formalizar, em termos de balizamento, para o legislador ordinário.
Outro aspecto que nos poderia parecer automático, mas que deve estar até assegurado constitucionalmente, é para onde ou até onde podem
ser canalizados esses recursos decorrentes da
poupança nacional. Para que não haja certos des-

°

perdícios, eles têm de estar ligados necessariamente às reais necessidades da economia, àquilo
que diz respeito à produção das riquezas, à sua
circulação, ao mesmo tempo, sem esquecer a
distribuição SOCIal dessa riqueza. São princípios
que, de qualquer forma, revelam o espírito dos
Constituintes escolhidos em 1986 para elaborarem um texto constitucional à altura das necessidades do momento que estamos vivendo. A complexidade do mundo moderno, a gravidade dos
problemas brasileiros passam a ser preocupação
do Constituinte, como também a aplicação dos
recursos disponíveis em face do pressuposto de
estímulos à poupança nacional. Tudo isso vai depender do posicionamento político-filosóficoideológico que a Constituinte possa adotar em
relação às próprias bases do sistema econômico
brasileiro. Independentemente diSSO, seria importante que se procurasse garantir à União, aos Estados e Municípios instrumentos adequados ao desenvolvimento de seus papéis de agentes de produção, como necessariamente eles são. Acabou
o tempo do laissez-faire, laissez-passer. Hoje,
o próprio capitalismo já pressupõe a presença
do poder estatal da União, dos Estados e dos
Municípios dentro do contexto da estrutura econômica do País.
Com que instrumentos o Estado pode contar?

Aí diria que não se pode desconhecer o papel
importantíssimo, básico, fundamental nas democracias modernas, que ocupam no Estado as instituições oficiais a ele ligadas, como, por exemplo
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNCC,
instituições, portanto, oficiais que se inserem no
sistema financeiro e, que, inquestionavelmente,
exercem um papel de capital importância.
Como o ConstJtuinte deverá enfatizar esse papel
das instituições oficiais? Garantindo pelo menos
uma grande parcela de crédito estatal, alguma
coisa básica para o desenvolvimento do País. Talvez, em determinadas circunstâncias, não possa
ficar, condicionado apenas às leis do mercado,
à lucratividade, à rentabilidade que o sistema financeiro privado busca dentro da filosofia do regime capitalista. Parece-me que esses interesses
têm que levar em consideração, de um lado, certas atividades setoriais que precisam de crédito
em condições especiais, até como pressuposto
do desenvolvimento global das atividades produtivas de um país intimamente relacionadas ao seu
desenvolvimento e, de outro, os aspectos especiais, que numa Subcomissão de Sistema Fmanceíro, evidentemente, não é estranho se possa
aqui assinalar, do espetáculo extremamente negativo ocorrido nos últimos tempos. Houve esmagamento de pequenas instituições financeiras a níveis local, estadual e regional por grandes conglomerados e que não deixaram a elas condições
de sobrevivência.
Portanto, tudo isso tem de ser levado em consideração, não como regulamentação, mas, como
disse, como parâmetros que hão de ser considerados pelo legislador ordinário. Um pouco em
conseqüência deste aspecto que colocamos, parece-me qué os representantes do povo não podem ignorar drenagem, que muitas vezes se faz,
através do sistema financeiro, dos recursos de
regiões menores para regiões maiores, de comunidades do interior para as Capitais, de regiões
subdesenvolvidas para regiões mais ricas, mais
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privilegiadas. É para o aprofundamento desses
estudos que o Constituinte terá a preocupação
de tentar estabelecer esses pontos referenciais,
a que não pode fugir o legislador ordinário. Que
ele não perca, ao longo do tempo, o espírito de
preocupação com o desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento esteja atrelado
ao equilíbrio da distribuição de riqueza das várias
regiões do País e dos vários setores de classes
sociais. Que isso possa chegar à otimização, como disse, até independentemente das bases do
sistema econômico que venham a ser consagradas pela Constituinte. Evidentemente que também é a preocupação diária talvez mais presente,
mais gritante - todo dia lemos nas manchetes
dos jornais - como tentar prever o drscíplínamento do custo financeiro de intermediação para
que seja compativel com o retomo necessário
às atividades produtivas, sob pena de se estabelecer um gargalo, um ponto de estrangulamento
no natural desenvolvimento econômico, mesmo
dentro das bases da economia capitalista. Dentro
daquela preocupação de que a Constituição não
disciplina exaustivamente toda a matéria, seria de
grande proveito na nova Constituição, que deve
representar um novo tempo, conseqüentemente,
procurar ser algo que venha, na prática, nos desdobramentos posteriores, naturais e legítimos, daqueles parâmetros fixados pelo Constrtuínte, que
não se ignorasse parâmetros essenciais como o
que norteia o custo financeiro, da destinação dos
recursos decorrentes da poupança nacional, que
deve ser estimulada. Que também se procurasse
prover a União, Estados e Municípios, de programas que permitam deter, como assinalamos, a
drenagem de recursos, em detrimento do grande
equilíbrio federativo deste País, que advém do
equilíbrio econômico e social nacional entre regiões, atividades setoriais e pessoas. Conforme
acentuou o Dr. Camilo Calazans - e isso me
incentiva a fazê-lo, também - é importante ressaltar o papel do Banco do Brasil, que tem incrível
atuação no processo de desenvolvimento brasileiro, mas me permito aqui falar do papel que
a Caixa Econômica F ederaJ tem exercido ao longo
de sua existência centenária - são 126 anossempre com uma conotação social, mais ou menos em algumas fases, mas sem perder de vista
a razão primeira de sua criação ainda ao tempo
do Impéno. O papel que exerce não só a Caixa,
mas o Banco do Brasil e outras instituições, como
o BNDES, se fortaleceu mais ainda com a decisão
governamental, ao final do ano passado, da extinção do BNH e sua incorporação à Caixa, o que
abriu um leque excepcional de atuação em favor
do desenvolvimento brasileiro. Os juros cobrados
pela Caixa evidentemente são altos, em face da
atual conjuntura, mas são praticamente - se arrolarmos esse custo no conjunto de suas operações - a metade do mercado. Conseqüentemente, vem aí a sua função regulamentadora dos níveis, sempre puxando para baixo. Se juntarmos
todo o crédito pessoal e o das empresas, dentro
das operações diversas da Caixa, e pegarmos a
estatística de abril, veremos que não hájuros reais,
porque, em face dos índices atuais da inflação,
as cobradas praticamente equivalem ao índice
inflacionário ou até, algumas vezes, estão abaixo
dele. Sustentando isso, muitas vezes com sacrifício, a Caixa Econômica não dá lucros. Na minha
administração, os lucros têm girado em torno de
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0,5% , 0,4%. São mínimos, apenas para assegurar
o equilíbrio econômico-financeiro da empresa,
porque, se não fizéssemos isso, comprometeríamos até a sua dirnensáo social. O grande lucro
da Caixa Econômica Fedeal é proveniente das
suas lmhas de aphcação, que significam o próprio
desenvolvimento econômico e social deste País
Temos, ao lado dessas operações diversas, o
setor habitacional, que é tradicional na Caixa. Antes mesmo da criação do BNH, já a Caixa Econômica era, por assim dizer, o banco de habitação
deste País. Até agora, absorvemos todas as linhas
do antigo BNH e estamos procurando dar ênfase
àquelas habitações que possam vir a beneficiar
famílias de até dois salários mínimos, o que não
existia, na prática, até hoje. Por isso, estabelecemos esse programa, que estamos procurando
vender aos Estados e rnunícípios. E digo, a bem
da verdade, que ele está tendo enorme receptividade dos novos governantes eleítos. Estamos
procurando fazer uma linha de construção de habitação popular, em favor daquela faixa desfavorecida da população, sem cobrar spread a qualquer título, sem cobrar taxa de adrmrnstração aos
agentes promotores Agora, cremos que isso só
terá algum sentido, algum peso, se se utilizar sobretudo a autoconstrução em regime de rnutrrão,
como disse, beneficiando famílias de até dois salários mínimos, às quais não se deve cobrar prestação mensal superior a 10% da renda familiar.
Neste caso, as condições são praticamente passar para o agente promotor apenas o custo de
captação daqueles recursos que poderiam minorar a situação de habitação dessas famílias.
No campo do saneamento, do desenvolvimento urbano, dos investimentos sociais, diria até que
hoje, face ao contexto do sistema tributário naCIOnal, os governantes dos Estados e munícípios,
que assumiram compromissos em campanhas
eleitorais, não têm como demarrar os seus programas se não contarem com a presença dessas
instíturçôes oficiais, que, consequentemente,
exercem papel da maior importância.
O Dr. Camilo Calazans CItoU aqui o BNDES.
Realmente parece-me que é o grande banco, a
grande alavanca para o desenvolvimento industrial deste País, para aqueles segmentos fundamentais que constituem, por assim dizer, a infraestrutura para o desenvolvimento do setor industrial deste País. Por isso mesmo, quem sabe dentro das Idéias expostas pelo Presidente do Banco
do Brasil, poderia o "S", de Social que lhe foi
acrescido ser da Caixa Econômica. Assim, ela
poderia ficar voltada para os grandes investimentos, dos grandes projetos industriais deste País,
da mesma forma que o Banco do Brasil é o grande instrumento para o desenvolvimento do setor
agrícola. O seu fortalecimento agora tem toda
uma vocação histórica no sentido de que cada
vez mais possa desempenhar esse papel. Da mesma maneira, a Caixa Econômica precisa ser o
grande instrumento, o grande banco de desenvolvimento social deste País, mas social no sentido
lato - não de assistencialismo - de promoção,
enfrentando, portanto, alguns dos aspectos da
problemática nacional que apresentam a maior
gravidade, como são os problemas do setor habitacional, do saneamento básico, que está intimamente ligado ao problema habitacional, do desenvolvimento urbano e de certos investimentos socraís que completam esse quadro.

Portanto, é dentro dessa ordem de preocupações que julgamos que os Constituintes deveriam
dar um passo avante procurando consagrar no
texto constitucional certas diretrizes, certos parâmetros, e que, evidentemente, não caíssem no
erro da regulamentação do sistema financeiro,
cujo dlscrplínamento exaustivo deve ser objeto
de lei federal, mas fixassem meia-dúzia de pontos
refencíaís que garantIssem ao legislador ordinário
não ignorar essa preocupação, que sei estar bem
presente nos Constitumtes brasileiros. Os aspectos econôrmco e sociais devem ter um desenvolvimento equilibrado no Pais Portanto não permitam essas distorções, que têm trazido tantos males para o Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Dejandir Dal Pasquale,
Presidente do BNCC.
O SR. DEJANDIR DAL PASQUALE - Ilustre
Presidente desta Subcomissão Constituinte Cida
Sabóia de Carvalho, ilustre Relator, Constituinte
Fernando Gasparian, Ilustre Presidente do Banco
do Brasrl,Dr Camilo Calazans, meu velho e prezado companheiro e arrugo Presidente da Caixa
Econômica Federal, Dr Marcos Freire, Srs. Consntumtes, representantes da imprensa, minhas senhoras meus senhores, sem dúvidaalguma a presença do BNCC numa reunião como esta evidencia os novos tempos da Nova República, porque
até há bem pouco tempo seria difícil e, em certo
ponto, até constrangedor relacionar-se o BNCC
como entidade que tivesse que partiopar de uma
reunião como esta, em função dos acontecimentos que houve no decorrer dos anos de 1982,
1983 e 1984. Evidentemente foi uma missão difícil, mas hoje o banco apresenta uma situação
totalmente diferente e, por isso, coloca-se aqui
ao lado da CaIXa Econômica Federal e do Banco
do Brasil e, na presença dos ilustres Constituintes,
vem dizer que este instrumento também pode
prestar um grande serviço para o desenvolvimento sócio-econômico da nossa Pátna.
Ouvi as colocações feitas aqui pelos Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal. Dentro dos aspectos constrtucíonaís, são
quase todas aquelas que também ímagmamos
para o crédito do brasileiro, de modo especial
do homem rural.
Os pontos levantados pelo Dr Camilo Calazans
coincidem, pelo menos em grande parte, com
os que o BNCC defende. Da mesma forma, os
pontos colocados pelo Dr. Marcos Freire, principalmente no que se relaciona com a parte social,
são exatamente aquilo que desejamos e esperamos que os Constituintes brasileiros, eleitos no
momento histórico para fazer a nova Carta Magna
- a atual está tão estraçalhada - possam contemplar de maneira muito evidenciada.
Mas há um ponto que eu gostaria de apresentar
aqui, porque merece um espaço na Constituição
brasileira. Ele é até polêmico em alguns aspectos
e em alguns acontecimentos.
Trata-se exatamente do cooperativismo brasileiro, que, sem dúvida nenhuma, é um dos marcos
do desenvolvimento da nossa Nação. Posteriormente darei alguns dados para provar a grandeza
do cooperativsmo no Brasil e mostrar aquilo que
o BNCC fez para que essa grandeza acontecesse.
O cooperativismo é a maneira de se comercializar e de se produzir em comum, mas o modo
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também de se buscar o crédito em comum. Por
isso, estamos hoje investindo em um segmento
do cooperativismo que haverá de ser uma complementação do trabalho feito pela CaIXa Econômica, pelo Banco do Brasil e por outros bancos,
que é o cooperativismo de crédito. É um meio
de democratizar o crédito, ou melhor, é o caminho
para que o agricultor possa administrar o seu
próprio dinheiro, porque o que víamos até bem
pouco tempo, antes um pocuo da cnaçâo da Caderneta Verde, hoje administrada pelo Banco do
Brasil, era o dinheiro do agricultor ser depositado
nos bancos e levado para as capitais, a fim de
fínanciar outros ramos de atividade que não aqueles dos que faziam os depósitos. O que queremos
é que o agricultor possa administrar o seu dinheiro. Como? Através da sua cooperativa de crédito,
constituída por ele próprio e com o objetivo principal de favorecer príncipalmente os pequenos
e os rruníprodutores, que hoje - são mais de
70% deles - não têm acesso aos bancos por
uma série de motivos, tais como a falta de documentação, a exigência da burocracia e até mesmo
o acanhamento do pequeno agricultor. No memento em que é associado de uma cooperativa
de crédito, ele vai buscar o dinheiro no seu estabelecimento bancário. Este é o caminho que estamos procurando fomentar através do BNCC. Daqui a pouco tempo teremos condrções de transformar o BNCC em um banco de segunda linha.
Ele será o banco de cúpula do sistema de cooperativismo de crédito brasileiro, como é o Crédit
Agricole da França, que hoje é um banco estatizado mas que caminha novamente para a privatizaçáo, e que tem 16 mil agências, sendo 12 rrul
representadas por cooperativas de crédito. Assim
também trabalham o Kreditbank da Alemanha,
que tem na sua base 3 mil e 600 cooperativas
de crédito, e o Habobank, da Holanda, que tem
na sua base cerca de 3 mil cooperativas de crédrto.
Ora, esse é o caminho que vai suprir as dificuldades e atender àqueles que não são atendidos
pelos bancos.
No nosso entendimento, no momento em que
tivermos fortalecido o cooperativismo de crédito
e engrandecido este sistema, teremos uma facilidade maior e o BNCC pode tornar-se o companheiro indispensável dos outros bancos, principalmente do Banco do Brasil, que é o banco oficial,
atendendo de um modo todo especial a essa área
da agricultura, que é composta extatamente do
pequeno e do mimprodutor.
Temos hoje um programa para essas cooperativas de crédito, ou seja, emprestamos dinheiro
à base de 50% do custo comercial, do custo de
mercado, para que a cooperativa consiga repassar
ao seu produtor a custo mais baixo. Ela coloca
em CImaum spread de no máximo três por cento.
E neste momento em que temos uma deficiência
principalmente no crédito rural, vemos aí um caminho para o suprimento das deficiências do crédito de custeio e do crédito de investimento.
Sabemos que grande parte dos agricultores,
ou quase todos, vendo que o valor de custeio
básico não é suficiente para que possa custear
a sua lavoura, procura os bancos particulares, que
lhee cobram taxas de juros altíssimas, fazendo
com queo produtor não consiga mais pagar com
a sua safra não só o valor do custeio, mas também
a suplementação que ele teve que buscar ou em
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uma financeira ou em um banco particular, que
lhe aplicou juros exorbitantes,
Dessa forma, através da cooperativa de crédito,
que aplicaria juros mais baixos e movimentaria
o dinheiro do agrIcultor, teríamos, então, um caminho importante para a distribuição de um crêdito mais baixo, principalmente nesta hora dificil
elo custeio e da falta de dinheiro.
Est e é um dos segmentos do cooperatívísmo
q ue queremos ver
• crescer cada vez mais, sem
fazer concorrência com ninguém, sem ter o objetivo, evidentemente, de tirar o cliente de outro
banco, mas com o objetivo social, principalmente, de atender exatamente ao pequeno e ao miniprodutor,

seu lado, um ponto de apoio ou de estrutura,
um lugar onde se possam orientar.
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Condenou-se aqui, muitas vezes, o comércio
de cartas patentes, que, como colocou bem, aqui,
o Presidente do Banco do Brasil, no caso de banNo momento em que usarmos o sistema coocos de investimentos, chegam a valores altissiperativista para assentarmos também o agricultor,
mos. Também colocou-se muito bem, aqui, as
tenho certeza de que o sucesso será muito maior.
distorções surgidas por exemplo, no sistema fiA fixação do homem será muito mais perfeita, nanceiro com a criação de entidades como comporque ele terá ao seu lado, uma cooperativa,
panhias de crédito, financiamento e investimento,
um ponto de apoio, uma estrutura que fará aquilo
b
d
.
b
d h bit ancos e mvestírnento, ancos e a naçao, enque eu disse no início, ou seja com que o agri- fi
' . de i
. im, uma sene e ínstrtuíçôes
cultor pro d uza, comercialize e até adquirira crédifi
. que so.aumentaram
, d
d
tos em comum,
e oneraram o custo manceiro, ao mves e re uzi-Io. Quer dizer, o banco múltiplo, que existia
Desta forma, acho que - e é o apelo que faço
e que talvez deva voltar a existir, acabou sendo
aos Srs. Constituintes - não podemos deixar que
enfranquecido com o aparecimento de entidades
fique de fora da Constituição tanto na área da
cuja fmalidade,era burlar a lei de usura, que impeprodução, quantodo crédito, do trabalho ou da
dia que se cobrasse juros nominais maiores do
O cooperativismo no Brasil tem hoje uma rerestruturação rural, o cooperativismo brasileiro.
que 12%. Então, o banco de investimento, que
presentação muito grande e o BNCC é responSem dúvida nenhuma, é este um dos mstrumendevia ser um banco que emprestasse a longo
sável, em grande parte, pelo parque industrial das
tos que ajudará esta Pátria a crescer. Vamos proprazo, no fundo, passou a emprestar, logo no
cooperativas, que hoje representam 95% da produzir,comercializar e ter crédito em comum, ateninício da sua fundação, a 180 dias.
dendo principalmente ao pequeno e ao mim-proHoje em dia, até lhes é permitido financiar com
dução de trigo no País assim como 60% de soja,
60% de leite, mais de 50% do milho, mais de
dutor.
prazos menores. Na verdade, deveria haver uma .
ld d
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Nesse segm~nto temos e~tao a industrialização
tuições que são o orgulho do Brasil: o Banco
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Caixa Econômica, que é, sem dúvida, também,
é um sist~ma onde há real~ente competição,
Da mesma forma, tem ama representatívídade
um instrumento que dentro do aspecto social
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' o que oc~re é qU~ ~uém, para entrartine~e
enorme na ind~strialização dadsoja, Ttransfor~ando-a en; seus ~Iverso~ subpro utos. emos ainda
O BNCC, que agora está recuperado, espera
r~~ rmn s ve~ un ava um~ coopera va e
reconquistar, como reconquistou das cooperaEcredito paradi0Iepolsl:' tran~fo~mba-Ia nu~ ban~,
o algodao. E Cito,aqui ~m dado em que o banc?
teve grande partícípação no Estada do Paraná,
tivas a sua eredíbllídade não só na área do goverpar~ impe r a I?roueraçao e ancos e Ircon a
que é hoje o maior produtor de algodão do Brasil.
no, mas principalmente na área da Constituinte, a política de crédito do B~nco Cen~B!' acav,ou-se
O Estado industrializavaapenas 4% da sua propara que possamos prestar um grande serviço
cometendo ~m erro n;al?r, que fOI lmpedu: que
à Nação.
as c oodpedrativas de c~edltcj>d pUdedsse:n protl~fedrar
dução. A partir do momento em que o BNCC
e o BRDE financiaram mais de seis ou oito índúsMuito obrigado. (palmas.)
ao la o as cooperativas e pro uçao e a e as
triais de beneficiamento de algodão, o Estado pasde consumo.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
sou a beneficiar, com essas indústrias, quase 30%
Então, realmente, nestes últimos anos, uma séda sua produção, trazendo para o Estado do Para- -Inicialmente a palavra o Sr. Relator,Constituinte
rie de distorções ocorreram, e uma delas foi colná grande beneficio.
Fernando Gasparian, para iniciar os debates.
coada muito bem pelo Presidente do Banco do
Por isso, o cooperativismo tem, na realidade,
Brasil, quando deu suas sugestões para a Constiuma representação muito grande na produção
O SR. RELATOR (Fernando Fasparian) -Imtuinte. A legislação financeira deve ser atribuição
e na industrialização dos produtos primários, prin- cialmente, gostaria de comentar a hornogeneido Congresso Nacional Com isso, estaríamos ticipalmente dos produtos agrícolas,
dade dos depoimentos dos três expositores de
rando do Conselho Monetário, ou de qualquer
hoje,
que,
em
pontos
comuns
de
suas
exposições,
É evidente que há alguns aspectos negativos
entidade que amanhã venha a ser instituída pelo
colocaram as distorções que, nos últimos 20
e que são frutos de uma época. Não podemos
Executivo, atribuições que hoje em dia praticante
anos, principalmente depois da reforma bancária
comparar o cooperativismo de hoje com o de
estão nas mãos desse Conselho. Ele é quem legisde 1964, fizeram com que o sistema financeiro
três anos passados. E digo sempre que houve
la sobre matérias financeiras e não o Congresso
brasileiro fosse oneroso para a produção. As nosdesmandos no BNCC, como em outros órgãos
Nacional. Acho que esta sugestão apresentada
deste País. O Nosso banco foi apenas a vitrine sas taxas de juros hoje são as mais altas do munpelo Presidente do Banco Central é muito impordo.
Se
pegarmos
os
juros
praticados
hoje
e
deselo processo. Houve isso também nas cooperatante E a sugestão do Presidente da CaiXa Econôcontarmos a inflação, vamos encontrar juros reais
tivas, Mas o BNCC, através de uma díretona que
mica também se casa com a dos outros exposimintas vezes de 40, 50% ao ano, enquanto, no
veio com o objetivo de saneá-lo e fazer com que
tores. Que se coloque na Constituição um prinJapão, nos Estados Unidos e na Europa os juros
ele consiga prestar mais serviço à coletividade
cipio pelo qual o crédito tem que ser direcionado
10%
ao
ano.
estão
em
tomo
de
4
a
brasileira, transferiu às cooperativas esse mesmo
para o desenvolvtrnento do País e também tenha,
sistema e vemos hoje um cooperativismo responno fundo, um sentido social, o que não exclui,
Este debate, infelizmente, não foi completado,
sável, estruturado, consciente e produtivo.
evidentemente, o lucro, porque, vamos dizer, uma
porque não compareceu aqui o Presidente da
indústria privada, ao empregar e produzir, está
Confederação Nacional das Instituições FinanceiPor isso, acho que tem de ser aberto um espaço
também tendo um sentido social, apesar de ser
ras, que reúne o setor privado. Mas esperamos
na Constituição para que se fale pelo menos alguuma indústria privada.
que hoje à tarde compareça aqui o Presidente
ma coisa de cooperatívismo, porque na atual
da Febraben, para que tenhamos a oportunidade
Constituição não se reserva uma linha sequer,
Mas existe hoje, através da economia de mercaEsse instrumento importante para o desenvolvi- de discutir mais profundamente o assunto. Realdo, da competição, um mecanismo que favorece
mente ele se tem destacado nas últimas reuniões.
mento do País deve ter seu lugar de destaque
a redução de custos e, ao mesmo tempo, um
Há Constituintes que julgam que a forma de resolna nova Carta Constitucional.
desenvolvimento salutar para o País, Acho que
É através do cooperativismo que podemos che- ver essas distorções seria a estatização do crédito,
esse tipo de consideração que estamos fazendo
como existem outros também que estão desejogar inclusive a uma eficiência maior na reforma
aqui também vem acentuar idéias, já expostas
sos de que o sistema de mercado Vigore também
agrária Temos exemplos tristes com relação ao
aqui na Subcomissão, no sentido de que se deve
no
setor
financeiro,
que
hoje
em
dia
está
oligopoassentamento de agricultores que são apenas copermitir que se criem outra vez pequenos bancos,
lizado e, de certa forma, é um sistema cartorial.
locados em cima de áreas, sem que tenham, ao
como os bancos municipais dos Estados Unidos,
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onde existem 16 mil bancos, ao invés de se concentrar em sete ou oito conglomerados oligopolistas, que realmente criam distorções e cobranças de spreads em alguns casos, como nessa
intermediação financeira, que chegam às vezes
a 30% ao ano. Além dos juros reais que se está
pagando, na transação, ao aplicador, a intermediação financeira, em alguns casos, onera a transação financeira em 30%, repito, chegando ao
ponto até de bancos estaduais cobrarem 50%
de juros ao ano acima da correção monetária,
que seria atualmente a OTN, inviabilizando a produção agrícola, industrial e comercial,
Estas as considerações que queria fazer. Agradeço também aos depoentes os elementos que
colocaram, que serão discutidos, com certeza, pela Subcomissão e integrados ao relatório que o
Relator tem a obrigação de redigir e que, espero,
espelhe bem a opinião dos membros da Subcomissão e das pessoas que aqui vieram trazer sua
contribuição,

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte, membro da Subcomissão do Sistema Financeiro, João Machado
Rollemberg.
O SR. CONsmUINTE JOÃO MACHADO DE
ROLLEMBERG -Sr, Presidente da Subcomissão
do Sistema Financeiro, Sr. Relator, Dr. Camilo
Calazans, Presidente do Banco do Brasil, Dr. Marcos Freire, Sr. Presidente do BNCC e Srs. Constituintes, fomos todos, aqui, agraciados pelas brilhantes exposições dos nossos conferencistas.
Particularmente, perdoem-me os Srs, Constituintes, sinto-me duplamente agraciado, porquanto
tenho a honra de ser conterrâneo do Presidente
do Banco do Brasil, sendo conhecedor da sua
trajetória e da sua luta, pois sempre desempenhou
cargos dos mais importantes neste País, ligados
ao sistema financeiro, tendo feito carreira, como
funcionárío do Banco do Brasil. Não é ele aquele
tipo de banqueiro que há no País, daqueles empresários vitoriosos que compram a carta-patente
de um banco, sem nenhuma tradição bancária,
e começam a macaquear os banqueiros americanos, usando seus processos, enquanto os banqueiros americanos exploram os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sem qualquer sensibilidade para com a população brasileira, Por esta razão, sentimo-nos agraciados com
o pronunciamento do Prof. Camilo Calazans, com
a devida vêrua outros conferencistas, Farei perguntas ao primeiro conferencista mais por questão de ordem sentimental do que pelo mérito
das posições dos Srs. conferencistas,
Dizem os banqueiros brasileiros que o dinheiro
está caro, que os juros estão altos por causa da
Inflação e da captação elevada, mas sabemos que
muitos dos recursos usados pelos bancos e aplicados no sistema financeiro não são captados
a preços elevados, Permito-me fazer a seguinte
pergunta: como são classificados os depósitos
em cheque num intervalo de tempo entre a compensação e o crédito na conta do depositante?
Os bancos usam esses recursos? Há algum custo
para esse dinheiro? E as transferências que demoram a ser liberadas? São recursos que representam valores substanciais? Ficam indisponíveis
parcial ou totalmente? Esta seria minha primeira
pergunta. Dentro do quadro inflacionário brasileiro, os juros estão sendo apenas efeito da inflação ou são causa e efeito? No mês de fevereiro,

quando se previa uma inflação de 18%, os bancos
emprestaram a 20% e, depois, a inflação ficou
em torno de 13,9%. Esse diferencial não teria
sido o agente inflator? A quem beneficiou: aos
banqueiros ou à sociedade brasileira?
Em terceiro lugar, V. S', Dr, Carrullo Calazans,
fez uma colocação muito importante em relação
à estatização dos bancos. Em relação à estatização ou privatização do sistema financeiro nacional, V. S' colocou muito bem que devemos manter
o meio-termo, Os bancos privados procuram desacreditar os bancos estatais como fílosofla de
política financeira, No "Correio Brazihense" de ontem há uma extensa matéria paga, procurando
desacreditar os bancos estatais, Mas no texto vêse a contradita formal ao seu objetivo, Vêem-se
bancos estatais com melhor desempenho do que
a média dos bancos privados. Permita-me aqui
comentar, rapitadamente, os índices publicados
nesta matéria, Em relação, por exemplo, à capitalização, sabemos, que, quanto maior, melhor o desempenho do banco. Então, a média dos bancos
privados ficou em 13%; a média dos bancos estatais, em 7,2% Porém, há bancos, como do meu
Estado, o Banese, Banco do Estado de Sergipe,
que teve uma capitalização de 13,8%. Em relação
à imobilização, quanto menor, melhor o desempenho do banco. O documento publica a média
dos bancos privados em 84,4%; média dos bancos estatais é de 97,3%. Mas está aqui, o Banco
do Estado de Sergipe, estatal com 43,2%, ou seja,
quase a metade da média dos bancos privados
nacionais. Relativamente à inadimplência, no
mesmo documento: média dos bancos privados,
0,2%; média dos bancos estatais, 1,1. Mas a do
Banco do Estado de Sergipe - perdoem-me a
imodéstia está em 0,1, abaixo, portanto, da média
dos bancos privados, A margem é outro índice
da maior importância: média dos bancos privados, 9,5; média dos bancos estatais, 4,8; do Banese, igualmente, média da margem, 10,8, bem acima da média dos bancos pnvados. O que prova
isso? Prova que não é o fato de serem bancos
estatais que impede que uma política de fortalecimento das unidades das empresas estatais venha
a se estabelecer no Brasil. O de que precisamos
é criar, nos textos constitucionais, instrumentos
que proíbam a má administração, a desonestidade, levando os desonestos às barras dos tribunais,
Estamos fazendo uma Constituição para o futuro. Não temos que racionar em termos de incompetência. Temos de pensar que este País vai para
a frente. Por isso, devemos formular um documento que permita o desenvolvimento integrado
do nosso País.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Adroaldo Streck,
Quero recomendar aos companheiros o máximo
de brevidade nas intervenções, porque, de acordo
com o nosso Regimento, dispomos apenas de
três minutos para cada intervenção dos Senhores
Constituintes.
O SR CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Vamos ser breves, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, manifestamos nosso prazer
em ter palestrantes tão ilustres aqui conosco nesta
manhã,
Minha pergunta é direta ao Presidente do Banco
do Brasil, Dr, Camillo Calazans. Venho de um

Quinta-feira 14 73

Estado, o Rio Grande r10 Sul responsável por mais
de 30% dos alimentos produzidos neste País, Embora esforços tenham sido feitos no sentido da
industrialização do Estado, ainda vamos continuar
por muito tempo, talvez a vida inteira, sendo um
Estado de produção primária. V, S' falou muito
bem, Presidente Camillo Calazans, que, no caso
dos financiamentos à produção, não deve ser consultado o burocrata, mas, sim, São Pedro, porque
é ele, em última análise, quem determina se vamos ter uma boa ou má colheita. No Brasil, a
palavra subsídio às vezes soa como escândalo,
quando, a rigor, os grandes países produtores
de alimentos subsidíam fortemente sua produção
primária. Temoseomo exemplo o caso do açúcar
de beterraba, na Europa Central, que prejudica
o nosso produto nos mercados internacionais;
temos o caso do produtor norte-americano que,
às vezes, é pago para não produzir. Aqui,no Brasil,
todas as vezes em que se fala em subsídio à agricultura, diz-se que isto é inflacionário; inflacionário, porque, no caso, os organismos adequados
a esse financiamento não cumprem o estabelecido, Agora, mais recentemente, temos o caso
do dinheiro do Banco do Brasil, que deveria ter
chegado até a produção primária no mês de outubro e não chegou, o que obrigou produtores rurais
a socorrerem-se da rede privada de bancos, inviabilizando bastante sua produção.
Assim, Presidente Camillo Calazans, minha pergunta é a seguinte: como estabelecer mecanismos sérios que obriguem a este cumprimento,
no caso das instituições financeiras nacionais, especificamente o Banco do Brasil, para que situações como esta não venham a ocorrer novamente? Precisaremos de um preceito constitucional
explícito para socorrer e dar o devido apoio à
nossa produção primária?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, para responder aos Constituintes, o Dr. Camillo Calazans.
O SR CAMlLLO CALA.ZANS DE MAGALHÃES
- Tentarei responder aos nossos Constituintes
João Machado Rollemberg, meu conterrâneo, e
Adroaldo Streck, do Rio Grande do Sul,
O primeiro ponto abordado pelo Constituinte
João Machado Rollemberg refere-se à captação
de recursos, seus custos e ganhos, No regime
inflacionário, os bancos ganhavam uma enormidade do custo inflacionário, razão por que havia
aquela ânsia de captar recursos de todas as formas. Os bancos abriam agências - como disse
aqui - em toda esquina, tentando captar recursos
até em pagamento de telefone, de tudo, porque
durante algum período esses recursos ficavam
com eles, inclusive com nossas duplicatas. Nesse
período, esse recurso era aplicado no Banco Centrai. Quer dizer, o Governo federal remunerava
regiamente; tão regiamente que os juros - isso
foi dito aqui pelo ex-Ministro Dornelles, numa intervenção que fez quando Ministro, não por ele
pessoalmente, mas estava inserido na sua palestra
- que o Governo paga sobre a dívida interna
não é correção monetária; os juros são superiores
a todos os salários, benefícios sociais pagos e
a todos os recursos federais, Ou seja, um milhão
e tanto de pessoas recebem menos do que alguns
conglomerados bancários recebem em termos
de juros, Este ganho era extraordinário, Certa vez,
o ex-Ministro da Previdência SOCial Waldir Pires
mostrou-me dados estarrecedores de que quem

74

Quinta-feira 14

DIÁRJO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

verdadeiramente ganhava com a Previdência Social não era o trabalhador e, sim, o sistema bancário, devido ao tempo que ficava com esses recursos aplicados, isto é, cada ação ficava aplicada.
Como o Plano Cruzado isso desapareceu. Então,
imediatamente os bancos passaram a não receber mais nada, a não querer receber mais nada,
e o que recebesse seria remunerado. Tive casos,
por exemplo, numa agência pequena, por coincidência na terra do nosso Presidente da República,
José Sarney, na cidade de Pinheiros, em que o
Banco do Brasil recebia 1.500 FUNRURAL. Os
quatro bancos privados que lá existiam fecharam
com o Plano Cruzado, e passamos a receber
15.000. No tempo em que a coisa era boa, evidentemente tudo era feito pa~'à receber esses recursos. Na verdade, esse ganho era excessivo, mesmo para os bancos oficiais,mas numa proporção
menor, uma 'vez que estavam localizados mais
no interior do que nas Capitais.
Causas e efeitos da inflação dos juros sobre
a inflação. Diria que, no Plano Cruzado, foi feita
uma ação de congelamento de preços e salários
para conter a inflação. Mas, no meu entender,
houve uma pequena falha que se tornou grande,
porque não se congelaram também os custos
financeiros. Ora, os juros são o custo financeiro
do produto, que é o dinheiro. O resultado é que
isso criou uma nova inflação. Por que? Porque
a suposição que se tinha, naquela época, era de
que se deveria ter juros altos, inflação quase zero,
e 05 juros estavam a 40 e até mesmo 60%, o
que é um absurdo para o juro real. A suposição
é a de que o juro deveria ser alto para conter
a demanda. Ora, isso começa por um paradoxo,
porque todo o Plano Cruzado pretendia aumentar
a demanda através de melhores salários, e a demanda aumentou porque a massa de salários
aumentou, o cidadão sentiu-se seguro, pois não
havia mais inflação ou ela seria bastante reduzida.
Ele tirou dinheiro da poupança da Caixa Econômica e gastou, mas ele não veio ao sistema bancário pedir dinheiro para consumir. Quem pediu
dinheiro para consumir foi o setor de produção,
para atender à nova demanda, para atender a
um maior desconto de duplicata Ele se sujeitou
a pagar juros altos ,e evidentemente, teve que
passar esse custo para o produto, acelerando,
em conseqüência, a inflação. Diria que os juros
altos de hoje refletem a mflação de hoje, que foi
gerada por eles no período em que a mflaçáo
foi contida, porque estavam soltos, livres.Não estou defendendo o tabelamento de juros, tabelamento de coisa alguma. Acho que tudo isso é
para ser feito num prazo muito curto. Mas, se
tiveram qu congelar preços, principalmente salários, teriam também que segurar os juros. A meu
ver, é uma incoerência deixar os juros livres.
Outra questão levantada pelo ilustre Constituinte João Machado Rollemberg diz respeito à eficiência dos bancos estaduais e privados. Acho
isto correto. O banco privado pode ser eficrente
e é; o banco estadual também. Aliás,aquele estudo se refere mais a bancos estaduais. E prejuízo
à Nação tanto deu o banco privado como o banco
estadual, se contabilizarmos isso. Então, não é
a questão de ser privado ou ser oficial;é ser eficiente, ser bem administrado ou não. O problema
é basicamente esse. Tanto isso é verdade que
temos um banco estadual grande que é eficiente,
o Banco do Estado de São Paulo. Mas temos

também um banco pequeno, o Banco do Estado
de Sergipe, que é eficiente, não tem problemas.
Por quê? Porque a administração não deixou que
houvesse problema. Ninguém se deve decidir por
um banco privado ou banco oficial por causa
da eficiência. Todos os dois podem ser eficientes.
O que há é um problema de cultura no caso,
por exemplo, do Banco do Brasil; cultura que
atinge desde o gerente até o administrador maior.
O administrador de um banco privado - e é
justo que assim seja - busca acima de tudo,
como fator de eficiência, o maior lucro e o menor
risco, e é lógico que assim seja. Não há crítica
nisso. Isso é próprio do sistema capitalista, tem
que ser assim. Mas o administrador de um banco
oficial, como o Banco do Brasil, tem uma cultura
diferente. Ele se preocupa com o fator risco, com
a rentabilidade é claro, porque não quer que o
banco seja anti-econômico, que tenha déficit.Mas
ele tem uma preocupação maior, que é a de saber
o que gerarão aqueles recursos, o que os recursos
do Banco do Brasil, na mão eficiente de um empresário privado, do agricultor, do industrial, do
comerciante, irão gerar em termos de mais empregos, de mais renda para o País. Este é um
problema cultural. Desta forma é que se verifica
a diferença entre os dois tipos de bancos. Isto
não implica dizer que devemos acabar com os
bancos privados. Pelo contrário. Muitas vezes o
banco oficial ajuda o banco privado. Trabalhei
em diversas agências no interior e tive oportunidade de observar que o banco oficial financrava
a produção, o custeio agrícola, aumentava, desta
forma, o dinheiro naquele municfpio e aqueles
recursos, muitas vezes; passavam por diversos
cornunícantes e iam parar ~o banco privado. Então, não é este o problema. E claro que os bancos
privados são diferentes são diferentes uns dos
outros. Existem bancos que têm uma tradição
agrícola concreta. Não quero, aqui, fazer propaganda de banco nenhum. Posso citar o Bameríndus, no Paraná, o Banco da Província, que têm
uma tradição porque nasceram no meio rural.
Mas existem bancos que não têm essa tradição;
ao contrário, sua tradição é apenas de trabalhar
no meio urbano, ou vão ao meio rural buscar
recursos para aplicar onde o risco é menos e
a rentabilidade é maior. Isto ocorre, por exemplo,
com alguns bancos que foram para o Nordeste.
Conhecemos muito bem isto. O sistema bancário
do Nordeste, durante algum tempo, era captador
de recursos da região pobre. Então, a coisa funcionava assim: as empresas do Sul do País geravam imposto de renda, aplicavam no Nordeste,
beneficiando o Sul também, porque as máquinas,
os equipamentos eram do Sul do País. Por exemplo, os recursos do Proálcool voltavam para o
sistema bancário privado e eram aplicados novamente nas regiões mais ricas, onde podiam ser
aplicados com maior rentabilidade. Acho que, assim, esgotei, ou pretendi esgotar, os problemas
levantados pelo Constituinte João Machado Rollemberg. O Constituinte Adroaldo Streck faloume sobre subsídios e oportunidade de alocação
de recursos. Entendi que estes foram os assuntos
principais. Com relação aos subsídíos, acredito
que se trata de uma política legitima Governar,
acredito, é exatamente subsidiar o setor carente
e tirar recursos do setor mais próspero Se deixarmos que a lei do mercado funcione sempre livremente, os ricos ficarão mais ricos e os pobres
cada vez mais pobres. Então, a ação do Governo
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é exatamente esta de conseguir exercer influência
no sentido contrário da corrente, em proveito do
Pais como um todo. É legítimo se tirar recursos
de um setor mais rico, mais dinâmico, e se colocar
num setor mais carente ou que estimule uma
coisa que se deseje. Voudar um exemplo de como
este subsídio pode ser legítimo: no (BC o preço
do café conseguiu aumentar extraordinariamente
numa determinada época. Num curto espaço de
tempo o preço do café passou de 46 cents a
libra peso para 3 dólares e 20 cents, Estes recursos não poderiam passar, todos, para a mão do
produtor. Hoje,talvezhaja problema, mas naquela
época não havia. Se tivesse passado, evidentemente geraria recursos para a aplicação em outras coisas não essenciais para o desenvolvimento
do País, como, por exemplo, na compra de apartamentos. Idealizou-se, então, o seguinte: criou-se
um confisco desses recursos na exportação, ou
seja, tirou-se dinheiro do importador e se colocou
num fundo, no Banco Central, que foi aplicado
não exclusivamente no financiamento da agricultura, mas em benefício da agricultura como um
todo, através de subsídio ao juro da aquisição
de fertilizantes. Então, o pequeno agricultor de
feijão tomava o investimento para fertilizantes; a
cana-de-açúcar, que não utilizava fertilizantes,
passou a utiJilizá-lo a partir de então, assim como
o cacau e diversos outros setores. O Brasil conseguiu uma elevação de produtividade e o juro, ao
invés de ser cobrado do agricultor, era pago pelo
café, porque, naquele momento, o café podia fazer isto Não digo que possa fazê-lo hoje, mas,
naquele momento, podia. Então, isto é governar:
é como colocar um pé no freio e outro no acelerador e, desta forma, ir levando o carro com segurança. Se quisermos subsidiar todo mundo, tirando da inflação, aí não dá, é desastroso, porque
todo o País paga Vou citar um exemplo: muito
se discute sobre o problema do trigo no Rio Grande do Sul - desculpem-me se me estou intrometendo. Mas dizem que é bom subsidiarmos o produtor de trigo no Brasil, além de compararem
com o preço do trigo nos Estados Unidos. Comparam nosso preço com o subsidio e não comparam o preço do trigo americano, que também
tem um subsídio muito mais elevado. Na verdade,
se quisermos equiparar o preço do trigo do Brasil
ao do americano, acabaremos com o agricultor
brasileiro, além de importarmos mais. E a maior
facilidade do Brasil é importar: importar arroz, importar fegão, importar tudo, enfim. Acabaríamos
aumentando ainda mais a importação do trigo,
em detrimento de um setor produtivo Não podeo produto apenas pelo que ele vale vendido, mais
pelo que ele deixa em termos de trabalho, de
renda. Poderíamos em determinado momento,
acabar com a triticultura nacional, supondo que
poderíamos comprar o trigo norte-americano ou
canadense, que é altamente subsidiado Mas, se
fosse verdade, nunca teríamos indústrias no País,
porque a indústria brasileira foi formada através
de subsídios do Governo. Poderíamos comprar
tudo do Japão, onde é tudo mais barato. Onde
encontrar dinheiro para isto é que não sei. Por
exemplo, o que o Nordeste compra do Sul do
País é muito mais caro, em termos de equipamentos, do que poderia comprar. Mas ao Pais
não interessa isso. Não sou desses que acreditam
que o subsídio é um pecado. Pelo contrário, acredito que subsidiar é uma política inteligente. desde
que venha a proteger os carentes. Se for para
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proteger os mais ricos, os mais poderosos, não.
Acho que seria até desonesto, iníquo como a.correção monetária, que é iníqua justamente porque
é concentradora de renda; representa a média
de um preço. Aquele cidadão, principalmente o
pequeno produtor, que vende seu produto abaixo
da média, paga sua responsabilidade pela média
Ele fica, então, prejudicado duas vezes. E a multinacional, a indústria poderosa, que vende seus
produtos acima dessa média, paga abaixo dela.
Neste momento não existe nada mais concentrador de renda do que a correção monetária.
A alocação do recurso foi o último ponto. Sim,
acho que o financiamento à agricultura tem de
ser feito naquele momento. No ano passado, por
exemplo, o Banco do Brasil financiou o custeio
agrícola com 96 bilhões de cruzados. Isto representou uma elevação de 84% sobre o ano anterior. Ele captou recursos, com depósitos à vista
inclusive, a 10% ao ano, ou seja, um brutal subsídio. Mas ele cometeu um erro, porque não tinhamos, no Brasil, uma coisa elástica, que pudesse
ser concedida no momento exato. Como o Banco
do Brasil só poderia emprestar quando recebia
dinheiro, ou seja, quando ele conseguia aumentar
seus depósitos, ou quando recebia o retorno de
outros empréstimos, nem sempre o crédito foi
concedido no momento exato, obrigando o agricultor a contrair dívidas antes, a juros caríssimos,
para cobrir seu custeio. Aconteceu, então, esta
coisa absurda: nunca se aplicou tanto na agricultura, nunca se deu tão grandes subsídios. E eu
pergunto: quem ganhou subsídios? Foi o agricultor? Eu respondo que quem ganhou os subsídios foi aquele que emprestou antes a ele, porque
o Governo não pôde ter elasticidade para emprestar no momento exato Aquele momento, que eu
digo, é aquele que São Pedro estabelece, e não
o homem da base monetária de Brasília.
Bom, não sei se esgotei o assunto, mas pelo
menos tenho a certeza de que tentei

ação direta dos recursos geridos pela administração pública. Mas não seria interessante que
fosse fixado pela Constitumte de maneira clara
qual o papel do Banco Central? É esta a minha
primeira pergunta.
A segunda pergunta é: Não sena interessante
constar da Constituição que todas as entidades
públicas de crédito tivessem - e aí não só o
Banco Central - suas diretorias aprovadas pelo
Congresso Nacional?
A terceira pergunta é: Para que houvesse melhor
aplicação de recursos, não seria Importante constar da Constituição a obrigatoriedade que teriam
as instituições de crédito, de âmbito nacional, de
regionalizar suas aplicações dentro de alguns parâmetros? Por exemplo, para a população de cada
unidade da Federação ou de cada região. As entidades públicas de crédito aplicariam e fariam seus
empréstimos, levando em consideração a população de cada região, para evitar que se aplicasse
mais em regiões mais ricas, em detrimento de
regiões mais pobres.
Emfim, são estas as três questões que gostaria
de colocar no aspecto da ação do Constituinte
na elaboração da nova Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Carlos Vasconcelos

Resumindo: aprovação pelo Congresso Nacional das diretorias de todas as instituições financeiras públicas de crédito: segundo, definição clara do papel do Banco Central na nova Constituição: terceiro, regionalização das aplicações das
instituições financeiras públicas nacionais
Finalmente, aí não mais sob o aspecto do trabalho que vamos ter na elaboração da Constituição,
permito-me fazer uma pergunta de caráter conjuntural Perguntaria especialmente ao Dr Camilo
Calazans por que os financiamentos do Prome
programa de metas anunciado com grande exuberância pelo Presidente José Sarney, não está
tendo qualquer financiamento por parte do Banco
do Brasil
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra, para responder inicialmente, ao Dr Marcos Freire, Presidente da Caixa Econômica Federal.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente da Subcomissão,
Sr. Relator, Srs. Presidentes do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica Federal e do BNCC, meus
colegas Constitumtes, procurarei ser objetivo com
relação ao que se quer colocar na Constituição,
ou seja, a matéria que nós, Constituintes, devemos
tratar na elaboração da Constituição. Na exposição do Dr. Carmllo Calazans S. S9 se refere
àquílo que considera distorções do Banco Central.
Coloca, por exemplo, aquele conflito existente entre a política monetária que o Banco Central deve
exercer e aquela outra política de fomento, que
hoje exerce através de financiamentos, que faz
com repasse à rede privada para financiamento
agropecuário, inclusive com juros subsidiados.
Então, perguntaria aos três conferencistas se
na Constítuição não deveria estar relacionada de
maneira clara a atividade do Banco Central como
exercendo o papel de autoridade monetária, impedindo-se que tenha, portanto, uma política de
fomento que entre em contradição com a política
monetária. Nas sugestões apresentadas pelo Dr.
Camillo Calazans, S. S" limita a atividade de o
Banco Central repassar recursos para a rede privada, quando, no Item 4, sugere destinação por

O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - Já
coloquei aqui minha posição inicial de que me
parece que a Constituição deve estabelecer parâmetros e não disciplinamentos espécíficos, causuísticos, regulamentares. Assim, a Constituição
estabelecer que a designação de diretores de instituições oficiais do sistema financeiro deva ser
aprovada pelo Congresso Nacional parece que
seria mais matéria de legislação ordinária. A lei
federal, quando fosse disciplinar o sistema financeiro, poderia ou não fazer essa exigência, de
acordo com o pensamento do legislador ordinário. Não me parece que isto devesse constar da
Constituição. A posição que defendi na minha
exposição foi no sentido de que, restrito o texto
constitucional apenas aos princípios fundamentais que servissem de parâmetro ao sistema financeiro, isso como que excluiria uma especificação
de entidades e de competências dessas entidades
que, em determinado momento, podem constituir
os agentes da atividade econômica dentro do sistema financeiro. É verdade que as instituições
oficiais do sistema financeiro, a exemplo do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES etc, seriam mstrumentos que o Constituinte poderia julgar de tal impor-
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tància para o processo de desenvolvimento brasileiro que merecessem a consagração da existência de cada uma delas, o cerne da competência
de cada uma delas. Incluiria, portanto, além dai
simples fixação de princípios, que seriam pontos
referenciais para o disciplinamento, a estrutura
e a normatização do sistema financeiro. Evidentemente, aí só um estudo mais aprofundado poderia
permitir que o Constituinte éonsagrasse a nível
constitucional algo que pode ser consagrado a
nível de legislação ordinária. Já é mais um posicionamento político de querer sedimentar de maneira mais permanente, que não dependa da conJuntura, da composição do Legislativo ordinário,·
por exemplo dizer que o Banco Central tenha
esta ou aquela função, que o Banco do Brasil
seja a alavanca do desenvolvimento agrícola, que
a Caixa Econômica Federal seja o grande bancê
~ de desenvolvimento socral, que tudo que diz respeito a isto deva estar na Caixa, ou que o BNDES
deva ser o grande banco de desenvolvimento do
setor mdustrial de peso no País. Acho que ficamos
meio fronteiriços. Se o Constituinte julgar que são
de tal importância essas determinadas mstituições
tradicionais e oficiais do sistema financeiro, acredito que poderá haver essa flexibilidade
Finalmente, no que diz respeito à regionalização
de crédito embora seja homem do Nordeste, saiba das reivindicações no sentido de que, no caso,
não temos tido a participação equivalente ao nosso peso populacional a nível nacional, não sei
como mandamento constitucional isso poderia
ter aplicação efetiva, porque muitas vezes há variáveis que independem da própria instituição de
crédito. Na Caixa, por exemplo, temos o FADS,
Fundo de.Apoio ao Desenvolvimento Social, que
é linha talvez mais favorável aos Estados e municipios e até a entidades privadas, desde que façam
projetos dentro das prioridades estabelecidas pelo
CDS, Conselho de Desenvolvimento Social, para
hospitais, educação, escolas, postos de saúde,
equipamentos de limpeza, saneamento etc. Tínhamos estabelecido a pnondade de que 50%
devenam ser destinados a essas regiões menos
desenvolvidas Norte, Nordeste, Centro-Oeste mas
nunca esse percentual foi atingido, não por responsabilidade ou culpa da Caixa Econômica Federal, mas, na verdade, pela agressividade maior
dos Estados do Centro-Sul, que levam não apenas
aquele percentual a que tmharn direito, mas invadem o percentual dos outros, que ficam sempre
mais à reboque nessa política. Sem preterir essa
diretriz interna de 50%, não conseguimos jamais
consumir esses 50%. Com aquela preocupação
talvez de nordestmos, até ampliamos isto, tomando absoluta essa prioridade das regiões subdesenvolvidas, quando estabelecemos não apenas
50%, mas que os recursos seriam preferencialmente alocados-em favor das regiões subdesenvolvidas. Assim, rigorosamente, se houvesse demanda, se houvesse projetos, solicitações que pudessemos absorver 100% dos recursos do FADS,
não iria nada para as regiões ricas do País. A
realidade, no entanto, mostra esses dados concretos que fazem com que não possamos cumprir
aquilo que estabelecemos internamente. E se esse fosse, de repente, um parâmetro constitucional? De qualquer forma, entendo a reivmdicação
de um Constituinte nordestino, que procura exatamente garantir o mínimo de destinação, de aloca-
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ção de recursos, equivalente pelo mesmos, à densidade populacional das regiões.
Quanto à quarta pergunta, diz mais respeito
ao Proíne do que ao Banco do Brasil.

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-

Com a palavra o Dr. Camilo Calazans que,

ínclusive, após esta resposta, deverá ausentar-se,

em face de compromisso inadiável.

o SR. CAMlLO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Com relação ao problema levantdo pelo Deputado José Carlos Vasconcelos de se colocar na
Constituição a função exata do Banco Central,
acho, acompanhando nosso Presidente da Caixa
Econômica que, na verdade, a Constituição deve
ser bem genérica, bem restrita, dando apenas os
delineamentos. Na verdade, a política financeira
é muito dinâmica. Não deve chegar ao extremo
de hoje, em que é feita através de um Conselho
Monetário que legisla mais em um dia de reunião
do que talvez a Câmara dos Deputados no ano
inteiro.Digo isto porque sou o membro mais antigo do Conselho Monetário - não o maís velho,
mas o mais antigo. Então, é o que digo no meu
trabalho: deve ficar escrito na Constituição que
compete ao Poder Legislativo legislar sobre bancos Algumas Constituições abordam o assunto
- tenho aqui algumas delas. A de Portugal, por
exemplo, diz o seguinte:
"O sistema financeiro é estruturado por lei" dentro daquilo que dissemos - "de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das
poupanças, bem como a aplicação dos meios
financeiros necessários à expansão das forças
produtivas, de acordo com o objetivo definido
no plano nacional. O Banco de Portugal - como
o Banco Central - tem a exclusiva responsabilidade da emissão da moeda e controle do crédito, colaborando na execução da política monetária e financeira do govemo".
Aí, tiraria aquela função de banco de apanhar
recursos, por exemplo, obtidos no exterior,acrescentar recursos nacionais e passar para bancos
privados, quando existe uma rede imensa de bancos oficiais - Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia - às vezes carentes
de recursos para o desenvolvimento. Quero que
05 bancos privados captem. Sou té bem mais
liberal: acho que há um excesso de regras sobre
os bancos privados, que deveriam ficarmais livres
para poderem captar e aplicar de acordo com
as suas conveniências: não aplicar recursos do
governo, mas 05 recursos que eles captarem no
mercado.
O outro ponto é a questão do Proine. O Proine,
que financia a irrigação para o Nordeste, foimuito
operado até recentemente, com recursos próprios, mas depois de fevereiroficamos aguardando a fíxação das taxas de juros. Parece-me que
elas foram fixadas recentemente. Então, não tinha
como contratar, pois não havia condições. Sei
que o Ministroda Irrigação está lutando para conseguir condições melhores, mas foi estabelecida
a correção monetária, seja através das LBCs, a
menor, ou do preço recebido pelo agncultor. Isto
é muito arriscado no Nordeste. Irrigação deve ser
feita, mclusive, com fundo social. MUitos países
no mundo, inclusive os Estados Unidos, financiam e fazem a irrigação com brutal subsídio.

Todas as grandes obras de infra-estrutura, grandes canais, são feitos com recursos do Govemo.
Os canais secundários são feitos através de sociedades de crédito, como queria o nosso Presidente
do Banco de Crédito Cooperativo, porque lá funciona muito bem, com recursos do Govemo repassados a prazos de 20 a 40 anos. As condições
do crédito de investimento é que talveznão sejam
adequadas, porque não há produtor que tenha
rentabilidade para pagar correção monetária pela
Letra do Banco Central. Por sua vez, o próprio
outro índice, que é do preço ao produtor, é muito
arriscado, no meu entender, porque pode haver
determinado produto cuja evolução de preço não
se deu, enquanto outro evoluiu. Por exemplo,
planta-se tomate, o preço está estável, mas há
um grande aumento de preço do cacau. Então,
o produtor de tomate vai pagar a subida de preço
do cacau? Ele não tem condições. Ocorre também geralmente que o preço na agricultura é
alto quando não há safra, ou seja, a safra é pequena. Então, o que ocorre? O agricultor vai ficar
numa situação difícil porque, de fato, o preço do
produto agrícola subiu muito, mas ele não tem
pré-opção. Ele paga por renda e não por preço
unitário do produto. Ele não tem renda. Creio
que este é um problema que deve ser estudado,
para ver se se estabelecem condições que víabilizem o agricultor. O Governo deveria fazer o seguinte, no meu entender: estando seguro de que
a inflação vai ser de 30 ou 40%, então, fixa que
05 financiamentos a longo prazo serão a 40%
ou à taxa inflacionária, se esta for menor. Para
o Nordeste, a metade. E por quê? Porque a produtividade agrícola do Nordeste é a metade da do
Sul do País e se paga crédito com a renda decorrente da produtividade. Então, se a produtividade
do Nordeste é a metade da do Sul do País, é
claro que 05 custos financeiros para o Nordeste
devem ser a metade, até que se leve para o Nordeste a irrigação plena e que a produtividade fique
igual à do Sul do País.Agora, não. Aí senam todos
iguais. Justiça é tratar os desiguais igualmente,
de acordo com as suas necessidades, e não dar
um tratamento igual para os que são desiguais
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Dr, Calazans, só um minuto. Antes de V. S'
se ausentar, tenho aqui um apelo de Constituintes
solicitando que V. S' permaneça mais uns dez
minutos, aproximadamente.
O SR. CAMlLO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Tenho de comparecer a uma cerimônia no
Ministério de Ciência e Tecnologia, para assinar
um contrato de pesquisa. Quem tem que assinar
sou eu, como representante do Banco do Brasil
O Ministroestá-me aguardando às 12h Lamento
profundamente, porque o debate, para mim, está
muito bom.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, V. S' fica mais um pouco?
O SR. CAMlLO CALAZANS DE MAGALHÃES
-Sim.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- HáConstituintes que têm perguntas específicas
ao Dr. Carmlo Calazans. O primeiro a se manifestar foi o Deputado Adhemar de Barros Filho,
que convido para fazer sua indagação, sintetica-
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mente, ao Dr.Camilo Calazans. Convidoos outros
Constituintes que tenham indagações a que venham, por obséquio, até a Mesa, e que se vão
sucedendo com perguntas altamente objetivas e
rápidas ao Presidente do Banco do Brasil.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Dr. Camilo Calazans, a pergunta
objetiva que faria ao Ilustre Presidente do Banco
do Brasil é simples e direta: como vê V. S' a questão da regionalização ou estadualização dos bancos privados nacionais? Isto é, a iliminação do
conceito hoje existente, de os bancos privados,
que são nacionais, o que já é uma realidade, passarem a ser, em função da nova Constituição,
bancos estaduais ou regionais, terem o mesmo
critérioadotado em relação aos bancos estaduais,
isto é, cada banco estadual cuidar da sua paróquia? Ele VIve, no máximo, no âmbito geográfico
do seu Estado. Gostaria de conhecer o pensamento de V. S' a respeito do assunto.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCADesculpem-me. O Sr. Presidente, inclusive, alertou esta Subcomissão sobre a necessidade que
tínhamos de obedecer ao Regimento. Isso faz parte, inclusive, daquilo que todos devemos cultivar.
Pois bem, estou aqui desde às 9h30, quando da
abertura da sessão; aliás, cheguei um pouco antes Fui um dos primeiros inscritos, mas estou
vendo que irei enfrentar uma fila. Daí por que,
Sr. Presidente, a deliberação de V. Ex' me parecer
arbitrária, no sentido de permitir que indagações
sejam feitas sem que seja obedecido aquilo que
está limitado regimentalmente, qual seja, a obediência à lista de inscrição.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Está levantada a questão de ordem, a qual
cabe à Presidência decidir. Mas, como se trata
de interesse coletivo,de escutar o Dr. CarníloCalazans, gostaria de submetê-Ia aos membros da
Subcomissão. Gostaria de pedir rapidamente aos
companheiros da Subcomissão que votassem a
favor ou não do acolhimento da questão de ordem, ou do seguimento, evidentemente, dessa
inovação. S. Ex' tem razão quanto ao aspecto
regimental, mas isso se deve a atender ao trabalho
da Constituinte, porque há questões omissas da
maior importância. Mas não quero resolver nada
nesta Subcomissão sem que sejam ouvidos seus
membros.
Gostaria que a Secretaria me fomecesse a lista
dos participantes da Subcomissão, a fim de que
eu faça a chamada nominal, pedindo a todos os
integrantes que respondam à chamada O Presidente do Banco do Brasil vai ficar até às 12h30
mino Estamos apenas fazendo um acordo de cavalheiros
Passo à chamada dos integrantes da Subcomissão.
(CHAMADA)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos seguir a lista, em face da manifestação da maioria. Chamo o Constitumte Basilio
ViIlani.
O SR. CONSTITUINTE BASÍUO VlLLANI- Sr.
Presidente, Sr. Relator,palestrantes Sr. Camilo Calazans, Presidente do Banco do Brasil,Dr.Marcos
Freire e Dr, Dejandir Dal Pasquale, vou ser muito
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breve, em razão de haver outros participantes que
também farão indagações.
O Dr. Camilo Calazans, na sua exposição, disse
que o Banco do Brasil caminha a passos largos,
buscando a transformação do conglomerado. Minha pergunta é objetiva: não deveríamos partir
para uma departamentalização de todos os conglomerados, o que hoje, na prática, já é muito
usado? Temos as corretoras, as dístnburdoras.
Enfim, minha pergunta seria se não deveríamos
transformar, departamentalizando, essas empresas. Encontramos dificuldades em razão de o nosso trabalho ser muito técnico, complexo e difícil.
Tratar do sistema financeiro, confesso, é muito
difícil. Às vezes, temos de entrar em aspectos de
legislação ordinária para que fiquemos esclarecidos e tenhamos condições de entrarmos em
textos constitucionais. Então, deveríamos fazer
constar da nova Constituição matéria sobre o assunto, a seu ver? Qual a colaboração que V. S'
ofereceria, através de seu corpo técnico a esta
Subcomissão do Sistema Financeiro?
Faço, também, uma pergunta ao Dr. Marcos
Freire.
As atividades produtivas têm obtido resultados
não satisfatónos. A atividade especulativa as tem
massacrado, remunerando em até 22% ao mês.
Conseqüentemente, se assim permanecer, não
teremos investimentos na área produtiva e a Caixa
Econômica Federal, que tem uma função social,
participando dessa remuneração de 2,2%, estaria
provocando uma função anti-social? E claro que,
com a poupança remunerando a 22% não teremos investimentos a área produtiva e, com ISSO,
poderemos ter problemas sociais de desemprego.
Então, pergunto a V. Ex', nossa carteira de poupança é de poupança mesmo ou meramente especulativa? O que, constitucionalmente, teremos
ele criar para evitar esta distorção?,
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Camilo Calazans, para
responder a esta pergunta, bem como às indagações do Constituinte Adhemar de Barros Filho,
feitas anteriormente.
O SR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES
- O Constituinte Adhemar de Barros FIlho fala
sobre a conveniência de bancos regionais, estaduais e nacionais. Este assunto é muito discutido.
Volto aos Estados Unidos, desculpe-me, onde os
bancos não são nacionais. Eles só podem operar
em cada área do Federal Reserve Bank. Quer
dizer, o Bank of Ameríea não pode ter agências
em Nova Iorque. E esse sistema funciona bem,
desse ponto de vista. Mas não sei se no Brasil
temos condições ideais para esse tipo de restrição. O banco tem que ser só regional, mas não
tenha dúvidas de que ele tem muitos atrativos.
Quanto aos bancos estaduais, a questão tem
dois aspectos Digo isso porque fui presidente
de um banco regional - Banco do Nordeste e, na verdade, abri algumas agências fora do Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em
Porto Alegre, mas com a intenção de fazer o banco
funcionar no sentido contráno do de alguns bancos privados que existem no Nordeste, captando
recursos de lá paratrazê-los para o Sul. Tentei
captar e consegui. Por exemplo, o Banco do Nordeste foi o agente financeiro do Fename para
ltaipu. O negócio parece um absurdo, mas não
foi nada disso. O que aconteceu foi que usamos
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de muita pressão para conseguir a comissão desmo a Jurídica. Os Srs Constitumtes poderão resas operações, que, se não fosse dada ao Banco
querer por telefone, através de nosso Cunsultor
do Nordeste, seria dada a outro banco, do Sul
Técnico quaisquer tipo de informação, o que prado País. E, como a operação era murto grande,
zerosamente forneceremos.
eu a levei para o Nordeste Instituí um programa
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
de juros altamente subsidiados para algumas ati- Com a palavra o Dr. Marcos Freire.
vidades novas que existiam no Nordeste - plantio
O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - O
de sorqo, jcjoba, caprinocultura. O dinheiro me
veio assim. O mesmo ocorreu com uma siderúr- Deputado Basilio Villani questiona se a caderneta
de poupança poderia ser considerada sob o asgica. Também fomos grandes agentes do Fename da siderúrgica, tanto a siderúrgica mineira pecto especulativo, quando, na verdade, contnbui
como a nacional. Então, isto depende do modo para atividade produtiva do País. Há um dísciplinacomo funciona. Tal matéria deve ser bem deba- mento do Banco Central que prevê a canalização
de recursos advindos da caderneta de poupança
tida. Há prós e contras. Se houvesse possibilidade,
em determinadas áreas, descontado o compulnão na Constituinte, mas na legislação ordínána,
para se estabelecer parãmetros - de modo que sório, que incide sobre as cadernetas de pouesses dois sistemas pudessem conviver, mas que, pança da Caixa Econômica, o que deixa uma
margem de 15% apenas para aplicações livres.
evidentemente, tivessem maiores atrativos pró-reO resto se destina, necessariamente, à habitaçáo,
gional, porque é o mais carente, o mais difícil,
e o outro é mais suave - os grandes grupos beneficiando a construção civil. Aqui podemos
dizer que, a Caixa Econômica Federal não segue
econômicos iriam para o nacional, que seria conesse patamar de 22%, o que seria um impediveniente.
mento, por assim dizer, ao florescimento e à prosO nosso nobre Constituinte Basílio Villani nos
peridade da atividade produtiva. Lembro-me bem
fala sobre bancos, sobre o problema de o Banco
de que, durante o primeiro ano de mmha gestão
do Brasil estar em todos os mercados, através
à frente da Caixa Econômica, em 85, o então
de conglomerados, ou se seria melhor que atuasDiretor de Habitação e Hipoteca da Caixa Econôse como um banco múltiplo. Prefiro o banco múlmica sempre dizia que o financiamento da constiplo: acho que pe mais eficiente e o custo é metrução civil dava enorme prejuízo, porque um
nor. Entendo que não foi feliza lei que estabeleceu
spread médio de 2,5% não dava sequer para
a reforma bancária e criou esses conglomerados,
cobrir as despesas operacionais. Portanto, emboprocurando imitar um pouco o sistema amerira canalizássemos recursos, grande parte deles
cano. Na verdade, seria muito mais eficiente se
destinava-se exatamente à construção civil, à haos bancos fossem múltiplos. Desejaria para o
bitação assim, admitida a base de 80 ou até 90%
Banco do Brasil exatamente a igualdade de condidessa canalização, o restante, a fatia menor, é
ções com os bancos privados para captações no
que cobna os custos da empresa e não o que
mercado. Aí,pode-se dizer que os bancos diferem.
se destinava à construção civil. Isso talvez pudesse
De fato. Por exemplo, o banco público nunca vai
ser corroborado, de certa forma, pelos testemuter a agilidade do banco pnvado. Temos alçadas, . nhos de depoimentos que têm sido dados, inclulimites, e o presidente de um banco privado pode
sive pelo Constiuinte, aqui presente, Deputado
decidir algo por telefone, enquanto eu não, pOIS
Luís Roberto Ponte, do RIO Grande do Sul, Presitenho que decidir com base num parecer. Nunca
dente da Câmara Brasileira de Construção, que
terei a mesma eficiência. Por outro lado, o banco
tem, reiteradas vezes, proclamado ser a Caixa
público, principalmente um banco federal como
Econômica o grande esteio da construção civil
o Banco do Brasil, dá ao investidor a sensação
no País. Por que isso? Exatamente porque as oude maior segurança. Creio que podemos comtras instituições privadas do sistema financeiro
petir, sem prejudicar o outro, em igualdade de
refluíram no financiamento no setor habitacional
condições da captação. Nas aplicações, não: o
exatamente em face do desestímulo da sua rentabanco oficial tem obrigatoriamente de aplicar de
bilidade. A Caixa Econômica, apesar disso, susacordo com o plano de govemo. Tenho algumas
tentou, em 85, 86 e nos piores momentos de
dúvidas. Foi observado que os bancos de investi87, um segmento importantíssimo do ramo inmento puro falharam, e a idéia foi exatamente
dustrial brasileiro, dos que mais geram emprego,
o contrário: ser múltiplo. Fala-se muito nisso, na
altamente absorvedor de mão-de-obra. A Caixa
América Latina, e acho que a tendência, hoje,
Econômica não se sente apenas como uma instié ser múltiplo. Por quê? Porque o banco de investituição financeira -logicamente tem seus condimento puro depois não pode financiar o capital
cionamentos, suas limitações, tendo de assegurar
de giro da empresa, o que dá liquidez e condição
seu equilíbrio econômico-financeiro, sob pena,
de pagamento do empréstimo. Muitos bancos fi- como disse, de comprometer sua missão social
zeram o seu projeto e depois verificaram que era
- mas sempre teve muita consciência de que
inviável, porque a empresa não tinha capital de
é um instrumento de governo e, portanto, não
trabalho ou capital de giro. Por exemplo, acho
poderia, de repente, dizer que rentabilidade é baique o Banco do Brasil e o BNDES devem trabaxa, comprar a 'LBC apenas porque o custo com
lhar juntos nos grandes projetos, mas o investio financiamento da construção civil é oneroso.
mento deve ser sempre do BNDES, enquanto
Mas, apesar disso estamos mantendo os custos.
o Banco do Brasil deve procurar dar condições
O testemunho do Deputado Ponte, como Preside crédito comercial, para dar capacidade de padente da Câmara Brasileira de Construção, é sufigamento no momento exato. Acho que isto é
ciente para mostrar que, pelo menos em termos
mais eficiente. O banco muito especializado tem
de Caixa Econômica Federal, temos conseguido
dificuldades de trabalhar. Isso não quer dizer que
fazer dessa captação algo básico e essencial até
ele não possa ser regional, o que é outra coisa.
para a queda, no ano passado, dos índices de
desemprego através do financiamento à construNós, Banco do Brasil, estamos à disposição dos
ção civil. Mesmo nas outras linhas operacionais
Senhores, tanto a nossa consultoria Técnica co-
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da Caixa nada equivale aos 22% - quase metade
abaixo, mesmo nas operações diversas - cobrados no mercado, a não ser excepcionalmente naquilo que diz respeito à hipoteca sem destinação
específica. Aliás, foi questionado se a hipoteca
sem destinação específica devia desaparecer ou
não, porque não se destina, necessariamente, à
atividade produtiva. Pode até se destinar. Quem
sabe? Isso ficou bem onerado, até mesmo para
desestimular a demanda de não-destinação específica
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Consntumte Walmor de Luca
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. convidados,
vou dispensar-me, associando-me às palavras
dos que me antecederam, da manifestação de
regozijo pela presença de V.S" aqui, que valoriza,
sobretudo, este encontro e este debate. Teria algumas perguntas a formular aos Presidentes do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNCC.
Há uma proposta, feita pelo Presidente do Conselho Federal de Economia, no sentido de que
se elimine as operações de over e open no País
e que os depósitos à vista sejam remunerados
dentro de uma determinada base, um pouco abaixo da inflação- digamos, 80% da inflação. Como
V.S" vêem esta proposta?
A segunda pergunta se dirige ao Dr. Camilo
Calazans, especificamente. Sabemos que os créditos agrícolas são normalmente subsidiados não
só no Brasil, como também em outros países
- e também compartilhamos dessa opinião.
Acha V. S', por exemplo, que bancos privados,
grandes conglomerados, fugindo de sua própria
atividade-fim, que é ser uma casa bancária, instrumentai, possam constituir empresas agropecuárias e lancem mão desses recursos, desses financiamentos, em benefício próprio? No entendimento de V. S', isto seria lícito?
Dirijo-me agora ao constitucionalista Marcos
de Barros Freire. Crimes contra a economia popular e malversação dos recursos dos depositantes
têm ocorrido neste País, nos últimos anos, sem
nenhuma punição. Reporto-me à História. Basta
citar o caso recente do escândalo do Sulbrasileiro
e do Brasilinvest. Sendo o crédito, a operação
financeira, sobretudo, a atividade exercida pelo
sistema financeiro, uma concessão do Estado e, portanto, os prejuízos causados deveriam ser
enquadrados claramente em crimes contra a economia popular - como V.S' acha que devemos
punir os responsáveis por esses rombos e prejuízos causados à Nação brasileira?
Terceira pergunta. Como V. S'" veriam o fato
de a Constituição estabelecer que a abertura de
qualquer agência - não me refiro a banco, mas
a agência bancária - num determinado municípío, ficasse condicionada previamente a uma
lei municipal que disciplinasse o seu funcionamento, para evitar que os recursos daquele município sejam carreados para outro?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Dr. Camilo Calazans
de Magalhães.
O SR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Com relação aos depósitos à vista, se estivéssemos num país sem inflação, não teria dúvidas
em dizer que o depósito à vista não deve ser

remunerado. Infelizmente, estamos num país com
inflação, e grande. E o que ocorreu? Durante o
Plano Cruzado, os depósitos à vista voltaram com
a monetarização. O Banco do Brasil teve um crescimento espetacular em depósito à vista - aqui
há o fator eficiência. Nosso aumento percentual
já maior do que o da rede bancária privada no
total. E esse depósito à vista financia o custeio
agrícola. E o que ocorreu com a volta da inflação?
Esse mesmo depositante foi ao gerente do Banco
do Brasil com o fim de aplicar seu dinheiro no
ovemight. Então, aquele dinheiro, que estava
financiando a produção, passou para a especulação. Se houver correção monetária, se houver
ovemigth, é melhor que se remunere o depósito
à vista, evidentemente não com os mesmos termos da inflação total, mas que pelo menos se
dê um pouco de tranqüilidade para que o depositante deixe o dinheiro no banco e possa retirá-lo
com a vantagem da Iiquidez. Não digo que dê
um ganho real, mas daria ao depositante a segurança de que não será descapitalizado com o depósito à vista, que financiará a produção, como
foi no curto período de sucesso do Plano Cruzado.
Outro problema levantado pelo Deputado Walmor de Luca relaciona-se ao fato de os bancos
privados terem companhias de agropecuária.
Sim, mas eles não podem aplicar na sua própria
companhia. Essas empresas existem não somente para isso, mas também para absorver os incentivos fiscais: art. 18. Evidentemente, quem deveria
pagar Imposto de Renda, ao invés de fazê-lo, vai
aplicar numa empresa de desmatamento naAmazônía, investimento que fica apenas valorizando
a terra, sem nenhum sentido produtivo. Na minha
opinião, proibiria os bancos, inclusive os bancos
auxiliares, de manterem qualquer outra empresa
a não ser a de crédito e a de seguro - entenda-se
seguro de previdência social. Eles teriam que operar só nesse setor. Em compensação, proibiria
também empresas particulares comerciais de oferecerem crédito. No crediário, hoje, há esse absurdo de o cidadão ter um preço, enquanto os supermercados ganham mais com a remuneração do
dinheiro do que com a venda do produto. Eu
daria o monopólio do crédito aos bancos, mas
também proibiria os bancos de operarem em outro tipo de atividade. Este é um bom tema para
a Constituinte.
Nos Estados Unidos, os bancos observam três
linhas de legislação: há os bancos municipais,
os de legislação estadual e os de legislação federal, mas que não podem estar em todo o País,
só em cada região. Agora não sei bem quantas
são. O banco municipal é muito especializado
e não poderia ficar apenas gerindo recursos daquele mesmo municipio sem poder alocar recursos de fora. O banco regional é uma idéia a ser
estudada. Nos Estados Unidos inclusive e em determinado condado já existe um banco e se se
quer abrir outro, implica votação direta da comunidade, que decide se deve ser ou não instalado
outro banco. É muito sofisticado. Isto não é assunto para Constituinte, mas para o legislador.
O SR CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAA constituinte poderia decidir se ficaria reservada
à autonomia municipal a abertura ou não de uma
agência bancária no mumcípio. Ora, a automorua
municipal pode ser preservada através de preceito
constitucional. Estou falando em abertura de
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agência bancána, não falei em novo banco municipal.
O SR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Desde que ocasione a presença do Banco do
Brasil em todos os municipios do Brasil, estou
de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra, também para responder
às indagações, ao Dr. Dejandir Dal Pasquale, Presidente do BNCC.
O SR. DEJANDlR DAL PASQUALE - Quanto
à remuneração dos depósitos à vista, o BNCC
hoje já remunera pelo menos parte desses depósitos. Naquilo que se refere às cooperativas de
créditos, remuneramos no momento em que o
banco faz o empréstimo. O BNCC não tem ainda
a mesa de open e de ovemigth, objetivo que
buscamos, porque, no momento, todos os bancos praticamente a têm. Acho que o depósito
à vista deve ser remunerado de uma forma mais
amena, mais calma. Fazemos isso principalmente
com as cooperativas de crédito, que necessitam
de um recurso mais barato, porque atendem de
modo essencial ao pequeno e ao miniprodutor.
Para cada um que elas depositam, nós devolvemos dois, e os juros que cobramos são de 50% .
Ultimamente, não temos fixado juros para empréstimos não só às cooperativas de crédito, mas
também às cooperativas de produção, principalmente as de consumo, mas estabelecemos a
LBC: LBC mais um, mais dois, mais dois e meio,
mais três por cento, dependendo das condições.
Este é o sistema que usamos atualmente. Já iniciamos praticamente uma remuneração dos depósitos à Vista dentro do BNCC, que eram muito
pequenos, da ordem de 14 milhões de cruzados
e, hoje, alcançam praticamente a 500 milhões
de cruzados Nossa carteira comercial era de 14
milhões de cruzados e hoje ultrapassa a 800 milhões de cruzados, que está depositado no BNCC.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Antes de passar a palavra ao Dr. Marcos Freire,
para responder às indagações, quero lembrar aos
caros companheiros desta Subcomissão e aos
integrantes das outras subcomissões que têm
comparecido aos nossos trabalhos que, hoje, às
17h30min, terá continuidade esta reunião, quando escutaremos o Dr. Antôrno de Pádua Rocha
Díníz, Presidente da Febraban, e o Dr.José Carlos'
Jacinto Campos, Presidente em exercício da
ABBC, Associação Brasileira de Bancos Comerciais. Portanto, esta reunião prosseguirá às 17h30
mino
Os outros convidados, infehzmente, não poderão comparecer. Quero também esclarecer às
pessoas presentes que, pelas normas que regem
o funcionamento desta Subcomissão, seus integrantes têm preferência para dirigirperguntas aos
debatedores
Passo a palavra ao Dr. Marcos Freire.
O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - Eu
vou me restringir à pergunta mais especificamente dirigida a mim, tendo em vista que as outras
Já foram respondidas Seria o caso de malversação de recursos advindos da poupança nacional Sabemos que os bancos são instrumentos
que devem captar recursos, portanto dar segurança e também boa destinação a esses recursos.
Isto se insere dentro de um contexto jurídico, mas
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também extremamente ético. E, como tal, não
tenho dúvida nenhuma de que qualquer desvio
desses recursos para outros fins, que não jusnfíquem esse amparo e discíplínamento do Estado,
pode e deve, a critério do constitumte e do legislador, ser considerado um crime contra a ecomomia popular O problema é saber se isto deve
ser erigido a pnncípio constitucional ou se, como
seria da natureza das COIsas, deve ficar a nível
de lei federal. Rigorosamente falando, uma matéria pode ser substancial ou formalmente constitucional; substancialmente constitucional diz respeito à própria orqamzação política e jurídica do
Estado e, portanto, ao que é básico da sua organização fundamental, basilar; formalmente constitucional quando, embora não compartilhe da natureza constitucional das COIsas, foi erigida a princípto constitucional. Então, parece-me que este
seria um disciplinamento que não seria de natureza substantivamente constitucional. Mas vat depender do pr6pno arbítno do constituinte Julgar
se é tão importante para erigi-Io a princípio constítucional, ou, evidentemente, se dada a sua natureza, caberia mais a nível de legislação federal

ordinána
As outras três perguntas eu as dispensei porque

° Presidente do Banco do Brasil já colocou bem

o tema. Normalment~, os depósitos a vista têm
um grande significado, se não forem remunerados, porque beneficiam a atividade produtiva
e com ela colaboram, já que, se num processo
inflacionário não houver nenhuma compensação,
correm para as atividades especulativas. Portanto,
devem ser examinados à luz de uma política econõrníco-fmancena dentro de uma visão macro
- se o Governo pretende deter ou não a inflação
- e, portanto, convém fazer uma previsão em
termos de se o processo vai ser inflacionário ou
não. No que diz respeito ao rnuníçípío, não tenho
dúvida nenhuma. Este, aliás, é um dos problemas
que coloquei: a drenagem do interior para a capítal, de região subdesenvolvida para a região rica.
Que tipo de controle poderia ser previsto? Este
é um tipo extremamente válido e que viria até
a fortalecer a autonomia municipal.
O SR. PRESIDENTE (Cíd Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN- Minha pergunta dirige-se aos três. Um dos pontos
mais polêmicos da Constituinte, ao nível de normas constitucionais, com certeza diz respeito ao
regime de propriedade no sistema financeiro: se
o Estado deveria estatizar ou não. Entretanto, em
que pesem as divergências que possamos ter neste campo, é possível que os Constituintes cheguem a um consenso em torno de uma Idéia
básica para reger o sistema financeiro e determinante para que possamos ser o sistema mais saudável neste País. Refiro-me à definição da função
do crédito. Nos compêndios de Economia, a tarefa do intermediário financeiro não tem uma definição valorativa. Eles apenas dizem que a função
do intermediário financeiro é captar e aplicar recursos, mas não definem os objetivos da aplicação dos recursos. Entretanto, ao nivel de uma
atividade política principalmente no Brasil, onde
o sistema de crédito é perverso, deveríamos definir na Constituição a função social do crédito.
Eu perguntaria aos três expositores, que admims-

tram entidades públicas, como entendenam ou
destrinchariam o que chamo de função social
do crédito. Seriam juros subsidiados ao pequeno
e médio agricultor e ao industrial ou sena definir
a função social do crédito como a tentativa para
diminuir custos financeiros para o setor produtivo? Enfim, como poderíamos definir, com maior
precrsão, 1SS0 que eu chamo de função social
de crédito?

A segunda pergunta diz respeito aos mecanismos de controle social sobre as instituições de
crédito, Recordo-me das palavras do Presidente
Camilo Calazans quando disse que não há muita
diferença entre setor privado e público no que
diz respeito às falcatruas do sistema financeiro.
É bem verdade. Entretanto, a debilidade do setor
financeiro ligado ao setor privado é diferente da
debilidade do setor financeiro quando gerido por
órgãos públicos. Na minha concepção, a debilidade do setor financeiro, quando baseado no capital privado, está fundamentalmente ligado à ganância, ao lucro, enquanto a debilidade do setor
financeiro, quando ligado à gestão pública, devese à ausência de controle social. Então, quais
os mecanismos de controle social que deveríamos definir nesse setor que tem um papel importante na economia? Outra pergunta, mais dirigida
ao Presidente Camilo Calazans. Não é exatamente
uma pergunta minha, mas talvez de vários Constitumtes que gostariam de usar o microfone, e não
poderão fazê-lo pelo fato de não estarem ínscntos.
E sobre a conta-movimento. Alguns questionam,
outros querem saber melhor como ela funciona.
Eu gostaria que V. S' respondesse.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra, Inicialmente, ao Dr,Camilo
Calazans.
O SR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Nobre Constituinte Luiz Gushiken, companheiro bancário, a primeira coisa a fazer, no meu entender, seria estabelecer na Constituição, como
propus, essa exigência do social, através de um
item que dissesse: "Atividades desenvolvidas pelo
sistema financeiro nacional exercidas por instituições públicas e privadas terão um caráter predominantemente social". Então, aqui se estabelece
a regra. Agora, como conferir isto? Pnrneíro, é
preciso que haja uma vontade política do Governo. Não me refiro a este, nem àquele, nem ao
futuro Governo, mas ao do momento em que
se exerce essa fiscalização. Para isso, é preciso
um Banco Central independente, que não seja
um órgão de classe, mas um órgão de fiscalização
que procure defender o mteresse do depositante,
que dê confiança ao poupador, que verifique o
interesse do usuário e se foram alcançados os
objetivos sociais Então, esta não é bem uma
questão de lei, de regra, mas de vontade política.
E uma das coisas principais seria, talvez, a escolha
dos homens que vão exercer essa vontade política. Então, no meu entender, o diretor do Banco
Central deveria ser um funcionáno do Banco Centrai que pudesse ser demitido, se não estivesse
exercendo poder e não representasse nenhum
grupo econômico dentro do Banco Central. O
nome indicado para a Presidência do Banco Central deveria ser aprovado pelo Congresso. Não
que o cidadão que vem do sistema bancário seja
ruim. pelo contrário, há banqueiros ilustres que
podem ser ministros, mas não Presidente do Ban-
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co Central. Talvez assim, estabelecendo regra e
exercendo a vontade política de cumpri-Ias, chegássemos a uma conclusão.
Quanto à pnvatizaçáo total dos bancos, creio
que é uma questão ideológica. O que devemos
discutír é a sua eficiência. E, então, volto a dizer
que os dois, estatal e privado, devem coexistir.
Devemos reconhecer que os seus objetivos são
diferentes. Só precisa haver banco oficial porque
existem setores carentes que não têm acesso ao
critério normal, pois os recursos, por definição,
são escassos diante da demanda, e sempre o
serão num País em desenvolvimento. Se não houver um banco oficial para atender aos setores
mais carentes, os-tecursos, que são escassos, irão
apenas para os setores mais ricos e haverá concentração de renda cada vez maior. Por isso é
que devem existir os dois, como ocorre em todo
o mundo, inclusive nos Estados ürudos, como
foi aqui demonstrado.
Outro problema levantado fOI o da conta-movimento. Ora, ela não era exatamente aquilo que
se divulgou no momento em que foi extinta. Num
certo dia, todos os jornais criticaram a conta-movimento e, o que é surpreendente, os diferentes
artigos continham frases iguaIS
A conta-movimento era um instrumento ágIl
que o governo podia utilizar para atender a necessidades conjunturais, como no caso de secas ou
enchentes, para atender ao crédito agrícola, cujo
fator oportunidade é essencial, para atender à política de garantia de preços, que é aleatória. Nunca
se pode estabelecer no orçamento da União quanto se vai gastar na aquisição de produtos agrícolas,
porque isso vai depender do tamanho da safra,
do mercado etc, Por outro lado, a política de preços deve ser autêntica. O Governo tem de dizer
que vai comprar tudo, se for necessário, porque
se disser, por exemplo, que vai comprar trezentas
mil sacas de um produto, o especulador esperará
que o Governo as compre, para adquirir o resto
por preço mais baixo. Ocorre sempre a mesma
coisa: na safra, o agricultor vende mais barato;
na entressafra, o especulador vende caro ao consumidor. Então é preciso que lhe haja instrumento
ágil com a conta-movimento. O seguro agrícola
é aleatório, e nunca poderia ser feito através de
um orçamento, pois depende, por exemplo, de
uma estiagem, o que ninguém pode prever, a
não ser que São Pedro passasse a legislar a cada
ano.
A conta-movimento era um instrumento ágil
de que dispunha o governo. Dizia-se que havia
abusos, e talvez tenha havido, porque quem movimentava a conta-movimento era o governo, não
o Banco do Brasil. A conta-movimento se assemelha muito à conta que se pode ter no Banco
do Brasil, só que é garantida, como cheque-ouro.
Se a movimentarmos além do limIte, não será
o banco o culpado. Mas se utilizou a conta-movimento para cobrir déficit do lAPAS, para pagar
compromissos de estatais no exterior responsabilidades dos Estados, ela pode ter sido mal utilizada. Se houvesse a conta-movimento na safra anterior, o crédito teria sido dado no momento exato
e logo depois teria sido coberto pelos depósitos
do Banco do Brasil. Dessa forma, o agncultor
não teria pedido empréstimos a bancos particulares, pagando juros Impraticáveis em Vista de
sua renda.

ao
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Devemos ser práticos. Podemos discordar. E
discordo profundamente do ex-Ministro Roberto
Campos, do ex-Ministro Delfim Netto, do ex-Ministro Sírnonsern, do próprio ex-Ministro Dornelles. Mas nenhum deles é burro. São homens inteligentes. Por que durante mais de vinte anos eles
suportaram a conta-movimento? Porque era um
instrumento útil para a politica que realizavam.
A política podia ser ruim, porém, numa politica
boa, a conta-movimento pode ser bem utilizada.
E evidente que ela não é fator decisivo. O govemo
pode adotar outro esquema. O importante é que
haja condições de o governo chegar no momento
exato, principalmente para o crédito agrícola. Se
for através da conta-movimento, ótimo; 'se for
através de outro sistema, também é bom, foi o
que se pensou fazer. Quando se cassou a contamovimento, foi dito no Conselho Monetário que
dali por diante haveria aporte de recursos prévios
para realização das operações. Só que quando
o Banco do Brasil chega e diz ao cidadão, em
Brasília, que a demanda do crédito agrícola é essa,
isto quer dizer que os agricultores apresentaram
propostas às nossas 3.500 agências que, estudados os parâmetros oficiais - 50% de lançamentos para os grandes, 80% para os pequenos chega-se à conclusão: cem bilhões. O Governo
deve dizer que cem é muito - vou querer produzir
menos e que só dá cmqüenta. Isso é uma decisão.
Mas levar isso a uma estatística e dizer, estrapo!ando a tendência dos cinco anos, que hoje deveria ser assim, é maluquice. Vai-se contrapor fato
concreto à estimativa poética, às vezes. Por isso
acho que o governo necessita de um instrumento
ágil para atender às emergências, mas também
precisa ser um governo que só o utilize em emergência e não para cobrir buraco de caixa, o que
gera inflação. Então, não é a conta-movimento
que cria inflação, mas a sua má utilização.
De uma vez por todas, deve ficar bem claro
que jamais a conta movimento trouxe benefícios
para o Banco do Brasil. Li nos jornais que ele
pagava até as MaB, o que é um absurdo A
conta movimento trouxe realmente um grande
benefício de rentabilidade, porque se aplicavam
aqueles recursos a juros subsidiados de 35% , que,
como custavam zero ao banco, davam um grande
lucro. No meu entender, algumas vezes o banco
remunerou excessivamente o acionista Acho que
o banco deve remunerar o acionista - não à
custa de uma conta que é do Governo - não
ao banco em si nem aos seus funcronáríos,
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Concedo a palavra ao Dr. Marcos Freire.

O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - O
Presidente do Banco do Brasil colocou devidamente o problema do controle. Acho que poderia
ir além do Banco Central, que o coordenaria ou
sistematizaria a nível de Executivo. Penso também
que os balanços das instituições do setor público,
da admimstração indireta, no caso da Caixa, por
exemplo, poderiam ser submetidos à apreciação
das comissões técnicas e do próprio Congresso
Nacional. Não vejo nenhum inconvemente nisso,
até porque poderia haver uma espécie de análise
crítica, não só das contas em si, mas também
da própna função social do crédito.
No caso da Caixa, fazemos muito financiamento cruzado. Pode até parecer que se cobra excessivamente, mas é para poder atender à outra ponta

da linha, que é ernmenternente social. Embora
a Constituição não possa entrar nesse tipo de
especificação, creio que, através de legislação federal, pode-se depois estabelecer qualquer tipo
de normatividade nesse sentido.
O SR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES
- Sr. Presidente, gostaria de agradecer a V. Ex"
e dizer que, infelizmente, tenho de me retirar. Estarei à disposição de todos no meu gabinete, em
qualquer momento. Preciso da colaboração dos
parlamentares, pois só posso exercer uma boa
admímstração conhecendo os problemas que os
parlamentares trazem de suas respectivas regiões
Agradeço a V. EX"" o convite, lamentando profundamente ter de sair, pois pensei que a reunião
terminaria no meio-dia. (Palmas.)
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Dr. Dejandir Dal Pasquale.

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE- Entendo
que principalmente as instituições públicas, como
o BNCC, a Caixa Econômica Federal, o Banco
do Brasil e até mesmo os bancos estaduais e
regionais, devem ter uma função social. Dentro
do seu esquema de trabalho, da sua organização,
acho que pelo menos boa parte dos seus recursos
deve ser destinado à área social.
Apenas para citar um exemplo, o BNCC, que
é um banco de recuperação, tem procurado de
modo especial sempre estar presente nessa área
social. Por isso damos preferência aos pequenos
e miníprodutores, tanto na faixa dos empréstimos
como na do crédito, através da Cooperativa de
Crédito, o que acho será, no futuro, um instrumento necessário, porque eles terão contato direito com o dinheiro que é deles mesmos. Eles mesmos vão administrar o seu dinheiro.
Quanto aos bancos particulares, evidentemente
a questão depende da legislação. V. Ex"pergunta
se deve constar ou não da Constituinte. Acho que
a Constituinte não pode minimizar demais os problemas, sob pena de termos uma Constituição
muito volumosa, em que entrem pequenos detalhes. Creio que o assunto pode ser regulamentado
através do Banco Central, se for o caso. Estou
muito a cavaleiro para concordar com o Dr. Camílo, quando S. S' praticamente reclama de algumas
decisóes do Banco Central, que hoje legisla sobre
crédito. Tenho tido problemas com referência às
cooperativas de crédito. A cooperativa se organiza;
pede autorização para funcionar, e o Banco Central tem o prazo de 60 dias para se manifestar
a este respeito. Acontece que o Banco Central
não o faz criando um problema junto à cooperativa que está querendo constituir-se para administrar seu dinheiro. E o que acontece? Ela entra
na Junta Comercial com um recurso e recebe
autorização, mas fica numa situação muito incômoda junto ao Banco Central. Daí eu achar que
o Banco Central não deve legislar. Quem deve
legislar é o Congresso, e estou plenamente de
acordo com isso. Penso que a indicação do Presidente do Banco Central deve passar por aqui.
Quanto à função social dos bancos, nós, no
BNCC, estamos evoluindo cada vez mais na área
de fomento, porque trabalhamos dentro do assocíanvrsmo, onde procuramos que se produza e
se cornerciahze em comum. Isto já é um fomento
social muito importante.

-
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Constituinte Sérgio Spada.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr.
Presidente, palestrantes, Srs., quero deixar clara
a minha posição de defesa, até intransigente, das
Instituições que já fazem parte da cultura e da
tradição brasileiras, que são o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal.
Concordo plenamente com as palavras do Dr,
Dejandir, quando diz que o cooperativismo deve
ser preservado, incentivado, motivado. E, logica- "mente, para que tenhamos um cooperativismo
forte e dinâmico, devemos ter também instrumentos até de crédito para fomentar o desenvolvimento do cooperativismo, porque, como é do
conhecimento de todos, esta é a única forma de
o pequeno e o médio produtores fazerem frente
aos grandes oligopólios nacionais e multinacionais, principalmente nos setores de produção
agrícola, do consumidor e do setor habitacional.
Gostaria de saber como o Dr, Dejandir vê a
reivindicação de cooperativas agrícolas ou pools
de cooperativas que lutam - e já estão bem
adiantadas nesse processo - pela conquista de
cartas patentes para criar seus próprios bancos.
De que forma podena ser vinculada a criação
desses bancos de cooperativas junto ao BNCC,
o que é uma necessidade? Parece-me que V. S'
tem uma posição clara quando defende o que
acontece, na Holanda e na França, com bancos
como o BNCC, que têm a função social de ser
o banco dos bancos de crédito cooperativo. Gostaria de saber a posição de V.S', que servirá também de subsídio para nós.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Dr. Dejandir Dal Pasquale.

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE- Estamos
estimulando a criação daquilo que o ilustre Constituinte chamou de bancos, mas que, na realidade,
são cooperativas de crédito que, como citei no
início da minha palestra, formam a base de bancos como o Habobank, da Holanda, o CréditAgricole, da França, e os bancos do gênero na Alemanha, no Japão, no Canadá e em tantos outros
países. Tenho me esforçado e trabalhado muito
para que se crie o maior número possível de cooperativas de crédito. Tanto é assim que quando
sair daqui - e atrasei a minha viagem - irei
inaugurar sete cooperativas de crédito em Minas
Gerais, que é um dos Estados onde começou
há bem pouco tempo o cooperativismo de crédito. Financiei a primeira do Estado na cidade
de Muzambinho, que me pediu duzentos milhões
de cruzados Alguns dos meus diretores tiveram
até medo de fazer o empréstimo. POIS bem, "essa
cooperativa hoje apanha no banco mais de dezoito milhões de cruzados, permanentemente.
Então, sou defensor desse sistema, porque ele
vai atender principalmente aos pequenos e miniprodutores.
Disse há pouco também que mais de 70% desses pequenos e miniprodutores não têm acesso
a bancos. Eles não chegam lá porque não podem
atender à burocracia, não têm avalista, porque
são acanhados, e até em função da exigência
de documentos. Acho que temos de lutar exatamente dentro da área do crédito rural. Isso vem
suprir até mesmo as dificuldades dos outros bancos. É o caso do Banco do Brasil, que não tem
condição de flnancíar todo o custeio agrícola. En-
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tão, há um escape: e é o que estou fazendo hoje.
Para a cooperativa de crédito nós estamos emprestando a 50% da LBC, mais 1% de juro ao
mês, que é um juro altamente subsidiado. Evidentemente ela também nos corresponde através de
alguns depósitos, e esse dinheiro é pego pela
cooperativa e repassado para o cooperado. E óbvio que ainda não tenho condições de fazer com
que isso seja feito a longo prazo. Mas a curto
prazo, refazendo sempre essas operações, tenho
mantido permanentemente as cooperativas de
crédito.
Sou estimulador do cooperativismo de crédito.
Acho que o BNCC deve ser o banco de cúpula
desse sistema, em cuja base existem hoje quinhentas cooperativas, das quais 160 são cooperativas de crédito rural. Encontramos algumas dificuldades no Banco Central, principalmente, onde os pedidos não são respondidos, e procuramos, então, o caminho da justiça, o que nos deixa
numa posição muito Incômoda. O banco deve
ser o sistema de cúpula. E até acho que o BNCC
deve ser privatizado. Creio que ele deve ser entregue às cooperativas, para que elas mesmas administrem o seu banco. Tenho encontrado não só
no Banco Central, mas também em outras áreas
do governo, as mais sérias dificuldades. Talvez
seja porque o BNCC até há pouco tempo era
um banco visado, em função do que aconteceu.
Na realidade, ele era apenas a vitrina de tudo,
porque fatos como esse também ocorreram no
Banco do Brasil. Quem não conhece o "escândalo da mandioca"? Aconteceram na Cibrazen,
na CFP, em toda a parte. O fato é que o cooperativismo também atinge os interesses de grandes
grupos nacionais e internacionais. E o BNCC era
o instrumento. (Palmas.) Acho que, se for para
ser tratado dessa forma, o BNCC deve ser privatizado, vendido, entregue, de uma forma ou de
outra, às cooperativas. A União cometeu uma
grande injustiça com o cooperativismo, que detinha 46% das ações do Banco e, depois do escândalo, passou a -ter 4%, quando as cooperativas
não eram responsáveis pela nomeação do seu
presidente, dos seus diretores e, sim, a União,
que deveria ter arcado com esta responsabilidade.
Então, ilustre Constituinte Spada, sou um incentivador do cooperativismo, tanto é que estou
no banco, ainda, a pedido das cooperativas. Tive
oportunidade de ser candidato a Senador pelo
meu Estado, Santa Catarina - e aqui está o Deputado Walmor de Luca, que sabe disso. Deixei de
me candidatar porque penso que tenho uma âlosofia importante para a Nação, que é exatamente
a defesa do cooperativismo. Sou um estimulador,
principalmente, do cooperativismo de crédito.
Quero que o agricultor, ele mesmo, administre
o seu dinheiro, como está fazendo o trabalhador
de grandes empresas brasileiras, que tem a sua
cooperativa de crédito mútuo. Em vez de buscar
dinheiro para comprar a sua geladeira na fmanceira, que lhe cobra 25, 30, 35% de juros, ele
vai na sua cooperativa de crédito, a qual, muitas
vezes, ele paga muito abaixo do mercado. Quero
dizer que sou incentivador do cooperativismo,
que, acho, faz parte do futuro do País.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Ismael Wanderley.
O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Sr. Presidente da Subcomissão, Sr. Presidente

Marcos Freire, Sr. Presidente do BNCC, Sr. Relator, meu amigo Fernando Gasparian, algumas índagações aqui feitas demonstram claramente que
só há uma saída para o nosso País, que é a estatlzação do sistema financeiro. Está absolutamente
comprovado que, se não caminharmos para a
estatização, não resolveremos coisa alguma. O
Banco Central continuará sendo manuseado, como o tem sido até hoje, através dos grandes bancos nacionais. Nem vamos citá-los, pois todos
os conhecem.
Eu faria duas perguntas. A primeira delas ao
Presidente Marcos Freire. O que V. S' acha da
estatização do sistema financeiro? Já que a Caixa
Econômica absorveu o BNH, não seria hora de
se criar o grande banco social e de habitação,
para implementar o desenvolvimento da construção civil?
E agora dirijo-me ao Presidente do BNCC. Como Deputado do Nordeste, com o tempo aprendi
algo muito interessante: cooperativa no Nordeste
tem dono - é a cooperativa de fulano de tal,
de beltrano. Dizem: "Vamos à cooperativa do fulano de tal?" Quais são os mecanismos necessários
para evitar que o sistema cooperativo, tão necessário e indispensável ao desenvoMmento nacional, deixe de ter dono e seja realmente instrumento de uma comunidade?
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Dr. Marcos Freire.

O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - Acho
que a questão de estatização dos bancos pode
ser um dos problemas mais polêmicos da Constituinte. Existe sistema de economia de mercado
em que pode haver estatização do seu sistema
bancáno e, dentro desta orientação, pode haver
a própria estatização de toda a economia, através
de um regime coletrvísta, Parece-me que isto tem
de corresponder ao contexto cultural do País. Não
tenho dúvida de que, se houvesse a estatização
do sistema bancário, o controle por parte do governo sena muito mais rígido e eficaz. Mas não
sei se no atual estágio do processo de desenvolvirnento nacional, em que são muito preservados
a iniciativa privada e o seu campo de atuação,
haveria condições para se estabeleacer a estatização, sem chocar propnamente a sociedade brasileira. Acho que os Constituintes, até mesmo através de reuniões como esta, poderão fazer uma
avaliação, um juízo de valor, a fim de saber se
este é o momento de realizar a estatização do
sistema bancário, ou se, pelo contrário, para evitar
os males e as distorções que aqui forem arrolados,
não seria o caso de um controle maior por parte,
não só do Banco Central, do Executivo, mas do
próprio Legislativo sobre atIvidade bancária, que
é exercitada em parte através do setor público,
em parte através do setor privado. Daí por que
estes controles podem ser maiores Creio que
o representante do povo tem como e porque defender que tais medidas passem também pela
Casa de representação popular.
No que dIZ respeito ao fato de ser este o momento ou não de se criar o grande banco de
habitação deste País, penso que pouco importa
o nome. Acho que o grande banco de habitação,
com a extinção do BNH, passou a ser a Caixa
Econômica Federal, que já o era antes da criação
daquele banco, mas não COIJ1 a dimensão que
hoje adquínu. Creio que o BNH traz hoje um acer-
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vo também de cultura, de conhecimento tecnol6gico, de equipes que têm uma grande contribuição a dar. Mas, rigorosamente, a habitação se
insere dentro de um contexto bem mais complexo
que não apenas a construção das casas. Daí por
que a Caixa Econômica, quando fazia, através
do FAS, financiamentos de saneamento a juros
reduzidíssimos, já se estava inserindo dentro de
um programa que dizia respeito ao desenvolvimento urbano e, conseqüentemente, armando
condições para oferecer moradias mais acessíveis
e condignas à população brasüeíia,
A Caixa Econômica Federal tem para este ano,
dentro de suas dotações orçamentánas de cerca
de 35 bilhões de cruzados, só para habitação,
nos seus vários níveis, nas suas várias etapas,
uma previsáo de 250 mil unidades habitacionais,
quando o BNH talvez não tenha chegado ao financiamento de 50 mil unidades em todo o ano de
1986. Então, a Caixa tem mecanismos, instrumentos, know how para poder expandir em rnuito aquilo que vinha sendo feito pelo B)'IH. Mais
do que isto, como há uma relação interna e até
intrínseca entre saneamento, desenvolvimento urbano e habitação strictu sensu, construção de
habitação, poderíamos dizer que o BNH aplicou
no setor, no ano passado, quer dizer, nos doze
meses anteriores à sua extinção, 7,5 bilhões de
cruzados. E nós já firmamos compromissos da
ordem de 12 btlhôes de cruzados em apenas três
meses e meio, portanto, em um terço do tempo
de que dispôs o ex-BNH. Estamos enfatizando
a habitação de população de baixíssima renda,
tentando oferecer aos Estados e Municípios financiamentos para programas cujos benefícráríos
vão ser aqueles que percebem até dois salários
mínimos, e não cobraremos spread algum nem
qualquer taxa de admmistração Já está havendo
uma grande receptívidade,
Ainda quinta-feira passada, tive uma audiência
com o Ministro da Fazenda - e até aproveito
esta oportunidade para prestar minha homenagem ao Dr Dilson Funaro, um homem bem intencionado, honesto, que procurou dar sua contribuição para mudar os rumos da economia deste
País. Pois bem, naquela oportunidade, acertávamos, para meados de maio, a assinatura conjunta
de contratos para habitação de baixíssima renda
que implicam cerca de 22 btlhões de cruzados,
a fim de beneficiar exatamente a população mais
carente, o que significa, s6 neste extrato de população de baixa renda, cerca de 130 mil novas
umdades habítaclonais no biênio.
Já disse aqui que a Caixa Econômica tem de
ser o banco de desenvolvimento social deste País,
a grande alavanca do desenvolvimento social do
País, a exemplo do BNDES no setor agricola, no
setor industnal. E creio que isto já está em processo acelerado, porque a incorporação do BNH
se deu, sobretudo, naquilo que mais diz respeito
aos interesses da coletivídade, que já estão inteiramente mserídos dentro das atividades-fim da Caixa Econômica Federal. Existe uma série de problemas ainda remanescentes - problemas de
pessoal, de equiparação salarial, que não se resolvem do dia para a norte - mas no essencial,
príncrpalmente no que se refere à habitação, creio
que já está funcionando a pleno vapor a Caixa
Econômica Federal.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-

Com a palavra o Dr Dejandír Dal Pasquale.

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE-A afirrnação é de que existem algumas cooperativas consideradas cooperatrvas de fulano, de cícrano. Há
dois instrumentos que podem impedir que ISSO
ocorra. O primeiro é a Lei rr 5.764, que não admite que o presidente ou o dingente da cooperativa se reeleja por mais de dois mandatos. Este
é um caminho que impede que a pessoa se etermze no poder. O outro, que acho muito importante, é a partrcipação do cooperado, porque
quem manda na cooperativa não é o presidente,
mas sim o cooperado. É através dos movimentos
ou assembléias que se realizam que as decisões
são tomadas. E, se o cooperado não participa
de tais decisões, estabelece-se uma ditadura, que
evidentemente condenamos demais,
Tivemos exemplos que até nos entristecem ao
recordá-los. E os piores, por incrível que pareça,
ocorreram no Río Grande do Sul, onde o cooperaüvísmo é mais evoluído, mais adiantado, de maior
produção. A Coopave, por exemplo, que fOI à líqtndação, deu um prejuízo enorme a um sem-número de credores e aos cooperados Temos o
problema da Centralsul, sobre o qual não tenho
vergonha nem medo de falar. É um dos mars
escandalosos. Só o BNCC emprestou para essa
Centraisui, na época, 160 milhões de dólares, que
hoje já chegam a 205 milhões de dólares. E estou
tentando buscar pelo menos uma parte dessa
quantia através do entendimento, para não dar
um choque no Rio Grande do Sul, no cooperativismo brasileiro, porque na hora em que liquidarmos a Centralsul haverá um problema muito sério
na economia do RIO Grande do Sul, evidentemente com reflexos na economia nacional.
A OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, juntamente com as OCEs Organizações de
Cooperativas Estaduais, a Senacoop, Secretaria
Nacional do Cooperativismo, e o BNCC estão levando a cada um dos dirigentes de cooperativas
a consciência da responsabilidade que têm. Estimulamos principalmente o cooperado a participar, a discutir. A cooperativa não tem por objetivo
o lucro; o lucro que tiver deve ser distribuído aos
seus cooperados. Por isso o cooperado deve participar. Sei que existem muitas cooperativas - e
tenho operado com algumas delas - "do fulano
de tal". Lamentavelmente ainda acontece isso,
mas é um processo que estamos extinguindo aos
poucos e que, se Deus quiser, será totalmente
extinto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o ConstItuinteJoaci Góes.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Srs.
Constituintes Cid Sabóia de Carvalho e Fernando
Gasparian, Sr. Marcos Freire, Sr. Dejanir Dal Pasquale, meus caros Constituintes, creio que não
devo perder nenhuma ocasião para abordar este
assunto. Acho que não temos o direito de fazê-lo.
Todos nós sabemos que há problemas graves
no Brasil. E creio que se todos consideram que
o problema da desigualdade inter-regional ou da
dístnbuiçâo de renda no Brasil não é o maior
de todos, como penso que seja, pelo menos todos
concordam em que este é um dos maiores problemas do Brasil. Creio que este não é um problema do Nordeste brasileiro, da Região Norte, da

Região Oeste, não é, portanto, um problema das
regiões menos desenvolvidas do Brasil; é necessariamente um problema de toda a Nação brasileira. E eu, como representante do Nordeste em
primeira legislatura, mas antes como empresário
e como dirigente de um jornal que tem acompanhado de perto este debate, cheguei à conclusão
de que não poderíamos perder esta ocasião de
equacionar, em parte, este gravissimo problema.
Entendo que o Governo Federal, através de
seus Ministérios e de todas as instituições federais
- sejam de que índole forem - deve ser neutro
no que se refere às questões de desenvolvimento
Mas quando examinamos o que tem ocorrido no
Brasil verificamos que o Governo Federal tem
funcionado, na prática, como um poderoso elemento institucionalízador dessas desigualdades.
Por exemplo, a população do Nordeste brasileiro
representa 30% da população brasileira. O Governo Federal, no cômputo global das suas aplicações, não consegue alcançar sequer 14% das
aplicações gerais no Nordeste brasileiro Ora, os
centros mais desenvolvidos do País já dispõem
do orçamento dos seus Estados, com economias
próprias e dinâmicas, e do orçamento dos MuniCÍpios, notadamente agora, quando se espera que
haja uma desconcentração da renda em termos
tributários. Isto significa dizer que o Governo Federal terá uma participação enorme neste quinhão. Então, entendemos que os Constitumtes
desta Casa não podem perder a oportunidade
de escrever na Constituição, regra que obngue
o Governo Federal a destinar a cada uma das
regiões do País recursos compatíveis com a participação de suas populações no contexto da população brasileira. Isso não resolveria tudo, mas encaminharia, em parte, um problema.
O argumento aqui levantado pelo Presidente
Marcos Freire, quando respondeu à questão proposta pelo Constituinte José Carlos Vasconcelos
- de que há setores mais dinâmicos da economia
que se habilitam, por isso mesmo, a auferir esses
recursos - é prevalescente na medida em que
estamos assistindo a uma corrida de obstáculos
entre atletas olímpicos e capengas. É algo assim.
O próprio Presidente Marcos Freire nos disse que
quando assumiu a Caixa Econômica encontrou
propostas do FAS, onqmadas no Nordeste, de
três, quatro, cinco e seis anos de Idade. O que
ocorre? As solicitações que provêm de pequenas
comunidades do Nordeste, e cidadezinhas localizadas nos rincões mais longínquos da Bahre, de
Pernambuco, do Piauí e assim por diante - em
geral representativas de valores muito inferiores
à média dos valores das solicitações provenientes
dos centros mais dinâmicos - acabam estancando nas carteiras, a depender de um esclarecimento que só se processa por via burocrática.
Quando volta à base, o tempo já passou, a portaria
já se alterou, enquanto que as solicitações que
provêm das áreas mais dinâmicas são acompanhadas aqui em Brasília pelos seus representantes, que comparecem à Caixa para verificar o que
está ocorrendo. Então, por esta via jamais as comunidades do Nordeste teriam condições de se
habilitar aó recebimento daquela parte dos recursos que lhes são destinados. Mas tenho certeza
absoluta de que, por exemplo, os recursos destínados ao Nordeste pela Caixa Econômica Federal, se existir uma vinculação de ordem legal, serão
demandados por aquela região, e quando não
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ocorrer a demanda daquela região esta compensação dar-se-á por outra área.
Não se pretende com ISSO querer colocar a
economia brasileíre numa camisa-de-força ou
aprisionar o futuro. Não. Se fica patente que aquela região não tem como habilitar-se àqueles recursos, que essa compensação se processasse por
outra índole.
Quero dizer que a bancada do Nordeste está
coesa, senão pela sua totalidade, certamente pela
sua maioria esmagadora, no sentido de aprovar
emenda constitucional desta natureza. E em nome da Nação brasileira, e não apenas do Nordeste, desejo fazer uma solicitação aos meus
companheiros de todos os Estados no sentido
de que compreendam que no bojo desta solicitação, que se Deus quiser haverá de se transformar
numa conquista nossa, estaremos conduzindo
uma das mais valiosas e significatIvas soluções
para um dos mais cruciais problemas brasileiros
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Constituinte Adhemar de Barros FIlho, se ainda quiser fazer uso da palavra.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Dejandir Dal Pasquale, Ilustre Presidente da Caixa,
que tem suas raízes no Poder Legislativo, abordaria, exatamente em sequência ao que fez um
companheiro nosso, a questão da politica habitacional O Sr. Marcos Freire afirmou ainda há pouco que o lançamento de 1987 prevê um investimento da Caixa ao nível de 250 mil moradias.
Gostaria de saber que percentual do total projetado para 1987 se destinaria ao trabalhador de
até dois ou três salários mínimos. V.S' teria condições de responder agora?
O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - Na
verdade, especifiquei aqui que a dotação de 1987,
para todo o setor habitacional, é de 35 bilhões
de cruzados, dos quais quinze bilhões destinamos
ao chamado Plano Empresário e vinte bilhões
para as moradias populares, nelas incluídas os
setores de Cohabs, no tratamento convencional:
cinco bilhões de cruzados para as cooperativas
e mais cinco bilhões para aquelas que venham
a beneficiar famílias de até dois salários mínimos,
de preferência na base da autoconstrução ou de
regime de mutirão.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Marcos Freire, gostaria de
questionar esse percentual, pelo seguinte: a minha cidade, São Paulo, vive neste momento uma
fase de crise. O Prefeito Jânio Quadros se dá
ao luxo de afastar ou executar as instruções judiciais tem contra a figura do invasor de terrenos
particulares a pata de cavalo. São tropas da Polícia
Militar que afastam os chamados invasores. Então, evidentemente, configura um quadro de crise
que se agrava pela violência e pelo estilo administrativo do Prefeito. Não seria o caso de excepcionalmente este ano, neste período mais imediato,
esses percentuais para as habitações nitidamente
populares, de trabalhadores de baixa renda, serem
ampbados e os destinados às moradias de nível
mais alto deixadas ao critério do mercado ou para
urna data futura.?
O SR. MARCOS DE BARROS FREIRE - A matéria é altamente controvertida. Haverá questionamento, de qualquer forma. No caso de São Paulo,
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em face dessa especificidade a que se refere o
Constituinte Adhemar de Barros Filho, tivemos
contato com o novo Governador de São Paulo,
antes mesmo de sua posse, quando esse problema foi colocado de forma dramática. O Governador Orestes QuércIa considera como um dos
pontos básicos do seu governo o equacronarnento positivo do problema habitacional. E já nos
primeiros dias sua gestão estivemos em São Paulo, quando tivemos oportunidade de garantir para
o governo uma abertura de crédito diante do qual
possa fazer o seu planejamento habitacronal para
um biênio. Darei uma explicação que mostra a
dinamização e até - talvez seja um exagero o aspecto revolucionário desses finaciamentos
para a casa popular.
Invertemos o processo; quase que começamos
pelo fim, porque tradiconalmente o Estado ou
mumcípiosfazem seus planos habitacionais, seus
projetos, e os encaminham à CaIXa. Esta os analisa e, depois de aprovados, destina o montante
para cobnr o projeto. Resolvemos fazer o Inverso
disso tudo. Em contato com o Estado ou municípios, e logicamente levando em consideração
a credibilidade da instnurção e a disporubihdade
dos nossos recursos, abrimos crédito para aquele
programa habitacional, como primeira etapa, antes mesmo da apresentação do projeto, da elaboração do projeto, antes até de o Estado ou município saberem exatamente quantas casas farão
No caso de São Paulo, o Govemador nos pediu
um crédito - e sua Secretana de Trabalho tem
uma dotação de 140 milhões de cruzados - de
1,4 bilhão, e nós o concedemos A esta altura
o Govemador de São Paulo sabe que pode fazer
o planejamento em função desta cotação, que
já está à sua disposição. Esse dinheiro pode ser
aplicado nas Cohab convencionais ou de outra
maneira O Secretário de Habitação nos afirmou
que a previsão do custo da unidade habitacional,
para usar o crédito que abrimos, seria da ordem
de 150 mil cruzados Em conversa informal com
o Secretário de Habitação e com o Governador
de São Paulo, eu disse:"Estamos emprestando
esse dinheiro, mas há o problema da garantia
do retomo como lnsntuíçâo financeira, Como participante de um governo que tem preocupações
de ordem social, permito-me sugerir que reexamine se não pode, na base do mutirão, talvez
com a casa-embrião, dividir esse custo unitário
por três". A previsão era de doze mil casas Na
mesma hora o Govemador entusiasmou-se. Disse
que apenas uma parte seria destinada a essa
construção convencional da Cohab para que, em
vez de doze, pudesse fazer vinte ou trinta mil unidades com aquele mesmo dinheiro. E mais: comprometemo-nos com o Governador de São Paulo
a, uma vez que o Estado mostre ter capacitação
de execução, abrirmos um novo crédito, desde
que esteja garantida a sua aplicação. No mesmo
dia em que fizemos a abertura de crédito de 1,4
bilhão para o Governo de São Paulo, abrirmos
crédito para duas outras instituições: não sei se
à Cohab regional de Campinas, à qual demos
1,4 bilhão, com igual flnahdade, que iria beneficiar
vários munlcípios: e também à instituição Bandeirantes, de Ribeirão Preto. Nesse dia abrimos crédito para o Estado de São Paulo, através do Governo de Estado, de prefeituras ou de companhias
de desenvolvimento habitacional, superior a três
bilhões de cruzados, o que permitirá, se for adotado o regime de mutirão, grande absorção des-

ses invasores, com a preocupação de que não
se o faça apenas na Capital, mas também no
abertura de crédito é para o biênio. Questionamos
se os Estados e municipros terão condições de
absorver essa verba neste exercicio.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS
FILHO - MUito obrigado, Sr Marcos Freire.
Ao Presidente do BNCC quero dizer que a sua
palestra nos surpreendeu pela transparência e
franqueza. V. Sa. passou de leve sobre os problemas do último general que presidiu este País e
que atingiu diretamente o seu banco. Evidentemente, alegra-nos saber que finalmente se parte
para um quadro admmistrativo novo.
Tena duas questões a colocar a V. S': por que
não criar já a figura da cooperativa de crédito
agente do BNCC? O que falta, no banco que V.
S' dinge - banco oficial, nacional- para instrumentalizar a figura da cooperativa de crédito agente do BNCC aos moldes dos exemplos internacionais mencionados por V. S'?
-

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Dr. Dejandrr Dal Pasquale.

O SR DEJANDIR DAL PASQUALE - Falta
apenas que o Banco Central libere e democratize
essa atuação Na realidade, no momento em que
não encontrarmos esses obstáculos por parte do
Banco Central e isso for normatizado, estará aberto o processo, porque hoje já trabalhamos com
as cooperativas de crédito. No momento em que
o Banco Central normatizar o seu funcionamento,
automaticamente a cooperativa de crédito estará
lIgada ao BNCC.
Gostaria de dtzer ao nobre Constítumte que ainda temos alguns adversários, que são os bancos
particulares. Até os outros bancos públicos não
são muito favoráveis às cooperativas de crédito,
o que também tem influído nas decisões do Banco Central, infelizmente.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Visitamos, há pouco tempo, a região de Carajás e vimos algumas obras de alocação de trabalhadores rurais em áreas devolutas
do Estado, feitas pelo GETAT. Constatamos, pelo
histórico local, que essas áreas foram ocupadas
e depois abandonadas. Minha pergunta, até em
função da sua exposição, é a seguinte: por que
não existir um convênio entre o INCRAe o BNCC,
para que paralelamente à alocação-de trabalhadores rurais, dentro do processo de reforma agrária, haja a formulação de cooperativas, como forma de sustentação do próprio projeto de reforma
agrária?
O SR. DEJANDIR DAL PASQUALE - Tenho
defendido muito isso, e já conversei diversas vezes
com o Ministro da Reforma Agrária e com o Presidente do INCRA a este respeito. Entendo que a
maneira de se fixar o homem no meio rural é
através da sustentação de uma cooperativa ou
de uma associação Há muitos que não gostam
de cooperativas, mas que a ela se associam para
obter sustentação. É difícilcolocar-se uma pessoa
no meio de uma mata, sem que tenha uma estrutura, um apoio ao seu lado. Sou desbravador do
Mato Grosso e senti essa dificuldade na carne,
No momento em que a cooperativa ajuda na aquisição do produto, dos insumos, do material necessário, na assistência médica e na educação, além
da parte econômica, ela faz também a parte social.
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Tenho defendido demais esse ponto, mas devo
dizer que tenho encontrado alguns obstáculos,
até mesmo Junto ao governo. O Banco tem condições de atuar, não só na área da reforma agrária,
como também na de rrnqaçáo. Estamos prontos,
pedindo que nos dêern recursos, pois temos todas
as condições para financiar a irrigação.
Estamos agora com uma demanda de 1 bilhão
e 700 milhões de cruzados para armazenagem,
e tenho encontrado as maiores dificuldades para
que possa participar do Fundo Nacional de Desenvolvimento e ajudar na solução desse problema crucial no País: a armazenagem. No momento
em que vamos ter uma safra de mais de sessenta
milhões de toneladas - e sabemos que se estão
divulgando os meios técnicos para se armazenar
a céu aberto - O BNCC está à disposição para
repassar esse dinheiro às cooperativas que dele
precisam São um bilhão e setecentos rrulhões
de cruzados, o que corresponde a cerca de oitocentas mil toneladas
Na área do leite ocorre o mesmo. Não estou
acostumado à burocracia do Poder Público, e isso
me aflige demais. Sou mais acostumado à área
privada, onde faço as coisas andarem mais rapidamente Assim, tenho encontrado uma série de
obstáculos, até mesmo no que se refere à reforma
agrária. Acho fundamental que, no momento em
que se cne um assentamento, haja um instrumento de apoio para as pessoas ali estabelecidas,
que geralmente têm pouca instrução e precisam
de alguém que lhes dê apoio. Tenho insistido
Junto ao INCRAe ao Ministério da Reforma agrária
para que o BNCC possa participar do fomento
à criação de cooperativas e até mesmo do fínanciamento a esses grupos que se formarão em
cooperativas.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Muito obngado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quero agradecer a presença àqueles que atenderam ao nosso convite e dizer aos três expositores que aqui vieram prestar seus esclarecimentos que suas falas foram da maior valia para todos
nós, Constituintes. Evidentemente, todas as propostas e argumentos serão levados em alta consideração por esta Subcomissão e pela Comissão
de modo geral.
O nosso muito obrigado ao Dr. Camilo Calazans de Magalhães, ao Dr. Marcos de Barros Freire
e ao Dr. Dejandir Dal Pasquale, pessoas que gentilmente compareceram à nossa Subcomissão.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência declara suspensos os trabalhos e covoca a continuidade desta reunião para às 17h e 30min, quando
ouviremos o Dr.Antônio de Pádua Diniz,da Febraban, e o Dr. José Carlos Jacinto Campos, Presidente em exercícto da ABBC, Associação Brasileira de Bancos Cornercrais,
Com agradecimentos a todos, está suspensa
a reunião.

o SR. PRESIDENTE

(Cid Sabóia de Carvalho)
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Informo aos presentes, principalmente aos integrantes desta Subcomissão, que o Dr. Antônio
de Pádua Rocha Dmiz, Presidente da Febraban
e Fenaban, não comparecerá para profenr o seu
depoimento. S. S' compareceu ao gabinete do
Presidente e achou por bem apresentar por escrito
o que deveria dizer aqui durante a reunião desta

-
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manhã, uma vez que, no seu entender, assim cooperaria melhor com os nossos trabalhos, dispondo-se a atender, em outra oportunidade, à convocação desta Subcomissão. Também não comparecerão, por questões intemas do Banco Central,
o Dr. Francisco Roberto André Gros e o Sr. José
Carlos Jacinto Campos, que devenam complementar a nossa pauta de trabalho.
Após este comunicado aos prezados companheiros concederei a palavra a quem quiser fazer
alguma comunicação ou sugerir alguma providência.
Expltco aos presentes que estamos vivendo hoje um momento decisivo exatamente no setor
financeiro, com a escolha do novo Ministro da
Fazenda para subsntuír o Sr. Dílson Funaro. Todas as atenções hoje estão convergindo para o
Palácio do Planalto, quando se decide, exatamente nesta hora, quem será o novo MinIstro da Fazenda. Aqueles que mtegram este setor estão
guardando cautela na expectativa da divulgação
do nome do novo Ministro da Fazenda Então,
a reunião de hoje acaba por tornar-se inoportuna
ante essas expectativas e providências de caráter
administrativo.
Pergunto aos presentes se desejam fazer alguma comuntcação Se desejarem, podem vir ao
microfone para que fique tudo devidamente gravado e registrado.
Deveríamos também marcar agora uma nova
reunião, que, em princípio, pensávamos marcar
para amanhã, às 9:00h. Acontece que o nosso
Relator, Deputado Fernando Gasparian, precisa
ir a São Paulo com urgência Assim, não há inconveniente em que aquela reunião, que deveria ser
às 9:00h, passe para as 17h30min. Será uma reunião de caráter ordinário.
Gostaria de submeter a alteração do horáno
à apreciação dos companheiros. Marcaríamos a
reunião não para às 9:00h, mas para as 17h30
rnín, o que abriria espaço para a nossa participação numa outra Subcomissão, cujo tema será
também de grande importância. a Subcomissão
de Tributos, que se reúne amanhã às 9:00h.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Sérgio
Werneck.
O SR. CONSTITUINTESÉRGIO WERNECKSr. Presidente, quero deixar assinado, para constar
em Ata, meu desapontamento em relação ao fato
de o Presidente da Febraban ter estado na Casa
e ter achado melhor apresentar o seu depoimento
por escrito, não se submetendo, assim, a qualquer
tipo de sabatina ou questionamento. É da maior
importáncia que todos os segmentos da sociedade participem do processo de informação, para
que os Constituintes possam finalmente elaborar
o texto definitivo da nova Constituição. Essa falta
de colaboração por parte da Febraban é lamentável, pnncipalmente numa hora em que os bemcos particulares estão sendo tão questionados.
Portanto, seria da maior importância um depoimento pessoal em que S. S' pudesse defender
com convicção a política adotada pelos bancos
e o seu desempenho na economia, no momento
atual.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Fica registrado o protesto do companheiro,
que constará da Ata.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Walmor
de Luca

o SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCASr. Presidente, naturalmente estranho também o
comportamento daqueles que se querem fazer
ouvir e, num momento como este, negam-se a
aqui comparecer. Da forma como V. Ex" agora
nos coloca, o Presidente da Fenaban compareceu
a Brasília, trouxe o depoimento por escrito, e não
quis submeter-se a um debate com esta Subcomissão. Desse modo, pedina Inclusive a V. Ex"
que nem considerasse esse depoimento. Até por
que não seria justo que ele contasse dos Anais
da Constituinte. Acho que seria valorizar o depoimento de quem não deu a devida valorização
ao trabalho que estamos efetuando
Portanto, proponho que V. Ex" registre em Ata
a negativa da Fenaban em aceitar o convite e,
ao mesmo tempo, não permita que esse depoimento seja registrado nos Anais da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado
Fernando Gaspanan.
O SR. RELATOR FERNANDO GASPARIAN Sr. Presidente, gostaria de dar um depoimento
e fazer uma sugestão que talvez fosse a medida
mtermedtáría do que até agora foi falado. Na verdade, teríamos hoje dois depoimentos: um do
representante da associação dos bancos grandes,
e outro da associação dos bancos pequenos O
Presidente da associação dos bancos pequenos
não pôde vir, apesar de ter dito hoje cedo que
viria. O outro depoente, o Presidente do Banco
Central, já havia dito que não poderia Vir, pois
estaria com o Ministro da Fazenda que iria depor
aqui hoje. Como o Ministro da Fazenda demitiu-se, telefonamos a S S' hoje cedo, achando que
ele poderia Vir. Disse-nos S. S' que não viria, porque estava com problemas sérios devido à demissão do Sr Ministro.

(Vozes no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Peço aos Srs. Constituintes que falem sempre
ao microfone, para que a intervenção fique registrada. Se S. Ex" falarem fora do microfone não
teremos o registro, que é da maior importáncia.
O SR. CONSTITUINTESÉRGIO WERNECKGostaria de fazer um esclarecimento. Pela declaração do Ministro Funaro, hoje, de que ele e toda
a sua equipe estão demissionários, quero crer
que o Presidente do Banco Central não tenha
vindo por esta razão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Bem razóaveI. Pode continuar com a palavra
o nobre Relator.
O SR. RELATOR FERNANDO GAPARIANEu não estava sabendo diSSO. Ficando ou não,
não haveria problema. Talvez S. S' possa vir num
outro dia, porque, sendo uma pessoa ligada ao
setor, pode prestar o seu depoimento.
Gostaria de informar que o Dr. Diniz, ao saber
que os outros depoentes não Viriamhoje, preferiu
entregar o depoimento por escrito, assegurando
que viria aqui debater o assunto depois que os
Srs. Constituintes os tivessem lido. Sugenna que
deixássemos os protestos para depois, caso ele
não viesse, quando convocado para uma dicurssão.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem V. Ex" a palavra.
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O SR CONSTITUINTE Walmor de Luca - Sr.
Presidente, confesso o seguinte: trabalhamos nesta Constituinte com prazo bastante exíguo e, inclusrve, temos tido dificuldades em abrir esses debates públicos, comprometendo até mesmo o trabalho final dos debates da própria Subcomissão,
chegando ao ponto de ter feito uma alteração
no Regimento, ou, melhor, nos prazos regimentais, para facilttar esse tipo de debate. Acho que
a Constituinte não pode ficar sugeita à vontade
de um ou outro depoente com relação ao dia
em que queira aqui comparecer. Naturalmente,
não se trata de uma Comissão Parlamentar de
Inquénto. Se fosse, S. S' estana aqui sob vara,
Sr. Presidente. Essa é a diferença. Entendo que
a sua atitude demonstra um grande desrespeito
à Assembléia Nacional Constituinte.
Com esta colocação, gostaria de esclarecer que
lerei o trabalho dele, mas me nego a comparecer
e dar o meu prestígio à presença do Presidente
da Fenaban, se outra reunião vier a ser marcada
para esse fim.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Concedo a palavra ao Constituinte Basílio

VilIam.
O SR CONSTITUII'ITE BASÍUO WlANI - Temos procurado ouvir todos os segmentos da sociedade. É evidente que a partidpação do Presidente
da Febraban nos fez mUIta falta. Portanto,pediria que
se fizessea distnbuição desse material e nos dessem
inclusive uma oportunidade para que, numa reunião
posterior,com a presença do representante da ass0ciação dos bancos pequenos, pudéssemos complementar o nosso trabalho.
De qualquer modo, precisamos ter a oportumdade de ouvir o Dr. Diniz. Parece-me que S.
S' não se negou a prestar esse depoimento. Por
motivos alheios a sua vontade, e sabendo que
não teria presença dos outros dois debatedores,
ele SOltCltOU à Presidência que o dispensasse hoje,
e assim foi concordado
Gostaria que os nobres Constituintes revissem
essa colocação, porque no momento, estamos
inclusive com díficuldades em obter informações
na nossa Comissão, que envolve um assunto muito complexo. Acho que seria muito Importante
ouvirmos o Dr. AntÔnIO de Pádua da Rocha Diniz.
Pediria ao Presidente que o convidasse numa outra oportunidade, e que aqui estivessem presentes
o Presidente do Banco Central e o presidente das
associações de bancos de pequeno porte.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A Presidêncía faz questão de prestar uma mformação aos integrantes desta Subcomissão. Na
verdade, o Dr. Antônio de Pádua da Rocha Diniz
não apresentou uma recusa propnamente. Ele
argumentou a conveniência de o seu trabalho
ser lido preliminarmente, por se tratar de maténa
muito controvertida. Como S. S' tem opiniões
muito pessoais, ele procura equacionar a problemática dentro daquilo que temos tentado alcançar
em outras oportunidades Reafirmo que ele não
disse que não viria numa outra oporturudade, Ao
comparecer ao meu gabinete, convoquei o Relator, Constituinte Fernando Gasparian. Devidamente assessorado, S. S' debateu muito, e expôs
seu ponto de vista. Apenas achou conveniente
que, diante da Situação criada, fosse dado um
pouco mais de tempo para conhecermos as suas
idéias e, depois, então debatermos nosso pontos
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de vista.Muitoembora se note no comportamento
dessa personalidade um pouco de recato e cautela e o fato de talvez não querer expor-se a uma
situação que não lhe parecesse muito conveniente, a verdade é que não houve a recusa. Ele não
disse "não" à Constituinte. Acho que ninguém
diz "não" à Constituinte. Entendo que podemos
ter duas linhas de comportamento: uma, mais
moderada e amigável, que traga mais contribuições à Subcomissão e, aí, S. S' voltaria; e, outra,
mais extremada. Isso fica a critério dos prezados
companheiros.
Com esses esclarecimentos, passo a palavra
a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECKLouvo a atitude concIliatória do Sr. Presidente
Constituinte, Cid Sabóia de Carvalho Mas acho
que V Ex' está sendo um pouco condescendente
com o que ocorrem. Efetivamente, o Regimento
Interno da Comissão foi pelo menos frustrado,
porque, até hoje, todos os depoentes que aqui
vieram se submeteram às normas estabelecidas,
no sentido de participarem de painéis e, após
a exposição, serem questionados através de um
debate, devidamente moderado pelo Presidente
da Mesa.
Reitero a minha colocação. Lamentei o fato
de S. S' não ter vindo, porque acho da maior
ímportãncra para a subcomissão que o seu depoimento fosse feitode vivavoz,e que S. S' se submetesse ao questIonamento, para que, efetivamente,
o papel da iniciativa privada dentro do setor fmanceiro pudesse ser defendido. Ninquêrr; melhor
do que ele, teoricamente, poderia fazer isso. No
meu modo de entender, S. S' deveria esforçar-se
para sanar esse problema, vindo aqui no menor
prazo de tempo possível,porque nao temos tanto
tempo aSSIm.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Sr Constituinte João
Machado Rollemberg.
O SR CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, quero ponderar
que não podemos forçar quem quer que seja
a se submeter a um debate, sobretudo em se
tratando de matérias polêmicas. Mastambém não
podemos aceitar que um depoimento escrito enviado a esta Comissão seja inserido no texto dos
nossos Anais,até por que seu autor não teve oportunidade de debatê-lo conosco. Poderemos não
entender bem os pontos de vista que S. S' defende.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas não está sendo inserido. Eu só mandaria
inserir essa matéria nos Anais se V. Ex02 concordassem. Não havendo a concordância do Colegiado, evidentemente a matéria será conhecida,
mas só será mserida nos Anais da Constituinte
quando S. S' VIer aqui debatê-Ia. Evidentemente,
não mandarei constar nos Anais sem que o Colegiado consmta.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Louvo a atitude de V. Ex' e acho
que devemos apenas registrar a ausência do Presidente da associação dos bancos.
O SR.RELATOR (Fernando Gasparian)- Gostaria de dizer que, da mesma forma como o Sr.
Bornhausen não veio hoje pela manhã, o Presí.dente da associação dos pequenos bancos tam-

bém não compareceu. Também não esteve presente aqui hoje o Dr, Antônio de Pádua Diniz,
que nos remeteu um depoimento a fim de que
pudéssemos lê-lo e discutirmos no dia em que
ele aqui viesse.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ele virá aqui Ele não disse que não viria.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - A
colocação de todos os Deputados está perfeita.
Seu depoimento só será inserido nos Anais quando S. S' vier aqui. Agora, todo mundo terá tempo
para ler o documento.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- APresidência consulta V. Ex" sobre este assunto. Temos o documento escnto enviado por S.
S'. Conheceremos de modo privado e particular
o teor do depoimento e o Sr. Relator, dentro de
sua competência, marcará uma nova data para
a VInda dessa personalidade à nossa Subcormssão. Tiraremos proveito desse documento enviado para, quando ele vier, já estarmos mais ou
menos a par da sua linha de pensamento, sem
que isso possa significarum rompimento da Subcomissão com essa pessoa convidada. De qualquer maneira, S. S' foi gentIl, comparecendo ao
gabinete da Presidência, conversando com o Relator, apresentando suas razões e trazendo também à baila a sua argumentação.
Pergunto se assim atenderemos bem a todos
os Interesses, inclusiveà nossa sensibilidade que,
de certo modo, se feriu diante do fato.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, na abertura dos trabalhos desta
Subcomissão, o Sr. Relator apresentou-nos um
plano das audiências públicas. Esta Subcomissão
debateu o assunto e entendeu por bem estabelecer quatro sessões, deixando, inclusive, que as
outras quatro, que o Regimento prevê, tivessem
as suas datas marcadas e também os seus depoimentos escolhidos a posteriori.
Não quero crer que esse seria um gesto de
justiça para com os outros segmentos da sociedade brasileira, pois sabemos que 130 milhões
de brasileiros gostariam de ter o privilégio de se
sentar naquela cadeira e defender os seus pontos
de vista. Há toda uma Nação ansiosa, Sr. Presidente, em participar dos trabalhos desta Constituinte, em dizer o que pensa, em defender os
seus pontos de vista. Por isso, estranhei hoje de
manhã a faltado ex-Presidentedessa mesma entidade, que está no exterior. Lamento, inclusive,
que a data tenha sido marcada estando S. S' no
exterior Marcaram errado.
Segundo, agora à tarde o atual Presidente nos
encaminha um documento.
Sr. Presidente, congratulo-me com V. Ex' por
acatar a decisão de não registrar esse depoimento
nos Anais. Espero que ele sirva, naturalmente,
como subsídio para que possamos formar nossas
convicções nas deliberações que haveremos de
tomar. Mas,Sr. Presidente, creio que o Sr. Relator
há de levar em consideração o tempo que aqui
perdemos. Na última sessão que tivemos, à tarde,
daqui saímos às 21h30min e a achei muito proveitosa. Hoje, suspendi todos os meus compromissos, que não eram poucos, para que pudesse
aqui ficar até a hora que fosse necessário. Tenho
de pedir desculpas também àqueles com quem
desmarquei compromissos para que pudesse
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prestigiar o Sr. Diniz, que, lamentavelmente, não
entendeu prestigiar esta Subcomissão. Não quero
crer que ele tenha fugido ao debate; não me parece que tenha sido essa a sua atitude. Se ele não
foi fujão - registro aqui o meu entendimento
e o faço de público - ele realmente foi descortez
ao ter comparecido, trazido documento e não
aceitado um diálogo conosco, quando certamente tempo ele teria e nós estávamos dispostos a
ouvi-lo e com ele debater.
Portanto, em nome dos demais segmentos da
sociedade brasileira, que por falta de tempo não
serão ouvidos, reitero a minha posição. Não se
darão duas opo1Jmidades a quem não soube,
tomar proveito da que lhe foi dada.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Relator Fernando Gasparian.
O SR.RELATOR (Fernando Gasparian) -Gostaria de tentar diminuir a gravidade da interpretação do nobre Constituinte José Lins, pelo fato
de, como o Presidente, eu também ter conversado
com o Sr. Diniz e não ter imaginado que poderia
surgir essa interpretação, senão eu mesmo poderia ter tentado mostrar isso ao nosso convidado
expositor. Penso que estamos sendo um pouco
rigorosos ou 'não estamos compreendendo uma
pessoa que aqui não compareceu, como também
não compareceram o presidente da associação
dos pequenos bancos e o presidente da Federação das EntIdades Financeiras, o Sr. Bornhausen,
que também é muito importante, porque a Federação não somente junta os bancos, mas todo
o mercado de capital.
O SR CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECKLamento e reitero aqui tenha exatamente o presidente da Federação dos bancos faltado, porque
todo depoimento, é importante mas é de. importância transcedental que possamos oUVIr também
uma defesa da iniciativa privada em prol do sistema financeiro O principal foco de ataque por
parte da Subcomissão, dos Constituintes e da própria sociedade é exatamente o das instituições
financeiras. Então, é lamentável que tenham sido
eles os faltosos, porque, às vezes, há outros depoimentos que pudessem ter alguma importância,
porém, nenhum com a importância relativa que
esperamos desse.
O SR.RELATOR (Fernando Gaspanan) -Concordo inteiramente com o colega Constituinte,
justamente pela importância que S. Ex' dá a esse
depoimento - como eu também, como Relator
- e não somente a esse, mas aos depoimentos
do Sr. Bornhausen e do presidente das pequenas
associações de crédito. Deveríamos, então, como
ficou aqui acordado, marcar nova reuruão, porque, na verdade não convocamos quatro reuniões, mas duas: uma, na semana passada, que
começou pela manhã e terminou à tarde, e a
de hoje, que começou pela manhã e deverá terminar à tarde. Perdemos três depoimentos que ficarão faltando ao Relator, como a toda a Subcomissão, se não ouvirmos o lado dos empresários
desse setor. Então, com todas as ressalvas já colocadas, com as quais concordo, esperamos que
V. Ex" leiam o documento distribuído até antecipadamente, para o dia em que os três possam
virjuntos fazer a sua exposição, como todos fizeram até agora.
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Como o colega Constituinte, também quero
ouvir os depoimentos do setor financeiro privado.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNEC É importante deixar bem claro aqui que não fiquei
agastado nem diminuído com o episódio, e acho
que a Comissão também não tenha ficado. Pelo
contrário, quem está sendo desprestigiado é ele,
que, chamado para depor, não veio à Subcorrussão.
O SR RELATOR (Fernando Gasparian) _ É
importante que isso seja entendido. Lamentamos
não ter o depoimento que consideramos da maior
importância para que efetivamente possamos formar um juízo a respeito do assunto
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Mas esse depoimento será providenciado, evidentemente. Queremos apenas pedir um pouco

trativo, que nos apóia, têm sido notáveis, sérios,
constantes. Nada nos tem faltado. A Comissão
realmente chegou a um ponto muito satisfatório.
Quero apenas apelar para os nosso companheiros no sentido de esses fatos de hoje não
nos desístímulem nem um pouco, pois estamos
procedendo com humildade, mas com cornpetência Todos nós queremos saber, mas todos
temos o que dizer também. Isso está muito bom
na Subcomissão, e já tenho ouvido comentários
que nos indicam como a melhor Subcomissão
funcionando na Assembléia Nacronal Constitumte.
Com a palavra V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, imagine que, se V. Ex' já ouviu
comentários tão respeitosos sobre o que estamos
a executar nesta Subcomissão, certamente esses
comentários seriam melhores ainda se tivésse-

de cautela sobre o assunto, para não exacerbarmos uma posição que amanhã impeça a vinda
mos aqui a compreensão e as luzes daqueles
desse cidadão, que para nós é da maior importãncia, O fato, caros companheiros, é que nossos
que se negaram a comparecer. Quero crer que
trabalhos atmgiram um alto nível, um bom dea Nação não é tão pequena. Quero crer, ínclusive,
sempenho, tanto dos conferencistas que aqui vie- que os banqueiros, que às vezes marcam hora
rarn, como dos membros da própria Subcomise dia para receber seus credores, não estejam
são. Estive observando aqui, ao longo dessas ex- fazendo conosco o mesmo Está me dando exataposições, que as perguntas foram elaboradas
mente esta impressão, Sr. Presidente. Trata-se de
alguém que, escolhido, não veio, a quem, no meu
com profundidade Do mesmo modo que os conentendimento, seria dada uma oportunidade ímvidados nos Impressionaram, acho que também
impressionamos os convidados. V. Ex's têm tido
par de aqui defender os seus interesses, as suas
uma participação destacada, inclusive hoje, ao
opmíões, os segmentos que representa mesmo
abordarmos o problema da víabihdade dos bar- não tendo mandado, mesmo não tendo autorícos oficiais. O nosso companheiro trouxe à baila
zação popular. Vai participar conosco através de
detalhes os mais interessantes, mostrando que
depoimento, através de debate, na formação da
as más admmístraçôes inviabilizamtanto os bannossa opinião, do voto que daremos, daquilo que
cos particulares como os públicos. Assim, temos faremos com o Sistema Financeiro. Quero crer
abordado os mais diversos assuntos durante os
que essas pessoas não são insubstituíveis. Portandebates sempre precedidos de luzes, porque cada
to, Sr. Presidente, se tempo sobrar a esta Cornisqual faza sua argumentação. Então nossa Subco- são, ele deve ficar reservado para aqueles que
missão tem demonstrado profundrdáde, conheci- não tenham vindo no dia e hora aprazados, mas,
mento de causa e, se isso não fosse bastante., _ se outras ~ropostas forem levantada~ no sentId~
tem demonstrado também um grande interesse,
de se OUVl~ outro segmento ~a sociedade, aqu~
notadamente pelo tempo que temos aplicado fica, mcluslve,.o m:u entendimento: eu 0l?tarel
aqui, como bem ressaltou o nobre Constituinte
- : quero registrar ISSO ~o meu caro e ~a~cular
Temos dedicado o máximo de nós todos, horas
amigo Fernando Gasparian - pelo conVI.te aquea fio. Não sei nem quantas horas ficamos aqui les se~me~tos que, por falta de tempo,. nao pudehoje, mas foram muitas. Temos ficado noites mos íncluir no rol do~ nossos co.nvldados. Se
adentro aqui nesta Subcomissão a ponto de o for com esta perspectiva, Sr. Preslde~te, aceito
Senado~ Fer~ando Henrique Cardoso, agora há deTbal°m grlad~ o debdate com? fSr. Dmíz. F
di
I
vez a guem pu esse me m ormar se a enaI?ouco, no S_ena d? .ter me ItO que amentava a bam tem assento no Conselho Monetário NacroImprensa nao n~tIclar um f~to ,:omo es~e. Enten- naI. Será ue ele se ne aría também a
a• q - d
~
Ih ?
comp
do que essas tres faltas nao sao suficiente para
caracterizar nada de negatIvo em uma Sub co- recer as sessoes esse onse o.
missão que se tem dedicado a fundo, prestando
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) _
atenção aos mínimos detalhes. Até numa questão Acho que não; as pessoas são individualmente
de ordem que se levanta, na perncípação que convidadas, como, por exemplo, o Sr. AbílioDiniz.
se faz, na CUriosidade, no conhecimento de quem
está prestando esclarecimentos, tudo isso foi caO SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCApaz de nos colocar em um nível realmente ele- Que representam entidades.
vado.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Pois
Como presidente desta Subcomissão, quero não.
louvar V. Ex's pelo trabalho que vem sendo feito
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAEntendo que essa reação de V. Ex's não é outra
mas o setor financeiro também tem assento lá.
coisa senão a marufestação desse próprio zelo
O SR RELATOR (Fernando Gasparian) - O
de não querer perder tempo, de todos nós estarmos sabedores de que realmente temos muito Governo convida alguém do setor financeiro, o
o que fazer, e, mais do que isso, temos de inovar, que não é o caso do Ministro Funaro nem do
Sr. Bornhausen. Eu não estou lembrando agora
de criar.
Louvo os meus companheiros, o nobre Relator quem é...
Fernando Gasparian, que tem Sido de extraorO SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
dinária dedicação. Os trabalhos do setor adminis- - Até eu mesmo tenho essa dúvida. Se ele aqui
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estivesse, poderia ter esclarecido a nós todos.
Quanto seria útil a sua presença aqui, se não
se tivesse negado o comparecer a este cordial
debate com que estávamos dispostos a premiá-lo!
Com a palavra o Relator, Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) Gostaria de colocar dois problemas. Em primeiro
lugar, vamos ter uma reunião muito importante
na quarta-feira de manhã, para a qual queria chamar a atenção de V. EX"'. Comparecerá aqui o
Ministro Celso Furtado, que apresentará sugestões muito interessantes sobre o setor. Estive ontem conversando com S. Ex", que preparará por
escrito um trabalho que será muito ,interessante.
Virãotambém o Dr. Edmar Bacha, ex-Presidente
do IBGE, economista muito criativo e dos melhores que o País tem; o Dr. Valter Barellí, do Dieese
- órgão que pertence aos sindicatos operários
de São Paulo - e que fez com que esse Departamento tivesse um alto nível técnico, respeitado
por todos os setores da economia; e a Prol"Maria
da Conceição Tavares. Esses serão os quatro depoentes A maioria das pessoas não pode vir à
tarde, mas na quarta-feira cedo, depois de amanhã.
Em segundo lugar, sobre a reunião de amanhã,
acho que seria melhor fazê-Ia de manhã, porque
eu, por exemplo, não me sentiria bem em pedir
que os companheiros se reunissem todos por
causa de minha conveniência. Como realmente
amanhã a reunião será interna - se eu tiver alguma sugestâo a fazer deixarei por escrito com o
Presidente - acho que ela poderia ser feita de
manhã mesmo.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos já resolver esse assunto em votação.
O Ministro Paulo Brossard está convidando todos os membros desta Subcomissão para uma
reunião amanhã, às 20 horas, na sala A.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Gostaria de colocar que foi sugerido nesta Subcomissão que convidassémos o Mmistro Brossard
para vir depor na Subcomissão. Outro dia, encontrei com S. Ex' em um jantar do Presidente Samey,
e falei-lhe que havia sido proposto que falasse
sobre os pequenos bancos, já que ele tem um
estudo sobre isso. Imagino que talvez seja isso
o que ele esteja fazendo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Eu não sei se o convite é para outras Subcomissões, ou se é somente para esta Subcomissão.
É bom perguntar isso.
O SR.RELATOR (Fernando Gasparian)-Sr. Presidente, sem dúvida alguma, sabemso que já temos
elencado uma série de nomes do mais alto gabarito
do mundo acadêmico e do mundo financeiro, que
certamente ilustrarão o trabalho desta Subcomissão.
Tem-nos faltado um pouco mais de experiência, de
visão, de conhecimento da parte jurídica Sem dúvida
alguma, o depoimento do Ministro Paulo Brossard,
professorde Direito Constitucional, vem em boa hem
e queria até conqratular-rne com o nobre Relator.
Eu OUVI, por exemplo - não o conheço pessoalmente, mas trago como lembrança - certo Prof.
Grós, ou Graw, constitucionalista de São Paulo, e
eu podena trazeramanhã o nome dele que me parece, além de ser professor de Direito Constitucional,
um homem dedicado ao mundo das finanças. Será
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exatamente esse tipo de depoimento que enriquecerá
o debate nestaSubcomissãoe trará subsídios melhores paro que o nosso desempenho no final seja aquele
que a Nação espera.

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos, então, decidir se faremos a reunião
amanhã pela manhã ou depois da reunião da
Assembléia Nacional Constituinte, às 17:30h
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAÉ preferível que seja de manhã, mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, mas vamos deixar que o plenário decida.
Quem achar que a reuníâó' deve ser pela amanhã
permaneça como está. (Pausa) Marcaremos nossa reunião para amanhã às 9:00h.
Fica convocada, portanto, uma reunião ordinária da Subcomissão do Sistema Financeiro para amanhã, às 9:00h; e às 20:00 h. teremos o
encontro com o Ministro Paulo Brossard, na sala

A
Obrigado a todos pelo comparecimento.
Está encerrada a reunião.

Ata da 5" Reunião, realizada
em 28 de abril de 1987
Às dez horas e dez mmutos do dia vinte e orto
de abnl de mil novecentos e oitenta e sete, em
sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do Sistema FInanceiro da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
com a presença dos Senhores Constítumtes: Sérgio Werneck, 2o-Vice-Presidente; João Machado
Rollemberg, Harlan Gadelha, Basílio Villani, Luiz
Gushiken, Adroaldo Streck, Walmor de Luca,
Mauro Campos, José Carlos Vasconcellos, Darcy
Deitas, Sérgio Spada, Rose de Freitas; e Adhemar
de Barros Filho, membro da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. Ausentes:
Ivan Bonato, Pedro Ceolin, Ruberval Pilotto e Fernando Gasparian. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião
e passou à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade Ordem do Dia:
defmição de sugestões de representantes de entidades a serem ouvidas e sua seleção para o estabelecimento de um novo cronograma das audiências públicas, para o mês de maio. Discutiram
a pauta os Senhores Constituintes: João Machado
Rollemberg, Sérgio Werneck, Cid Sabóia de Carvalho, Harlan Gadelha, Basilio ViIlani, Adroaldo
Streck, Luiz Gushiken, Mauro Campos, Walmor
de Luca, José Carlos Vasconcellos, Darcy Deitos
e Sérgio Spada. Em discussão, foi aprovado o
seguinte cronograma' para o dia quatro de maio,
segunda-feira, às dezessete horas e trinta minutos
os Senhores Dr.João do Carmo Oliveira, do Instituto de Planejamento - IPLAN e do Instituto de
Planejamento Econômico e Social - IPEA, da
Secretaria do Planejamento - SEPLAN; Dr Affonso Celso Pastare, ex-Presidente do Banco Centrai; nome de um técnico do Banco Central a
ser indicado pelo Dr Paulo Eduardo Freitas Presidente da Associação dos Funcionários do
Banco Central; para o dia cinco de maio, terçafeira, às nove horas os Senhores Dr Antônio Car-

los Borges Freire, Presidente do Banco do Estado
de Sergipe - BANESE; Dr. Roberto Pinto Ribeiro,
Presidente da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários do Estado do Paraná
e Dr Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, Professor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC/SP;às dezessete horas e trmta minutos, os Senhores Dr. Theófilo de Azeredo Santos,
ex-Presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos - FEBRABAN; Dr.José Flávio
Ventrice Berçott, Presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil; e o
Dr. Adhemar Schardong, Presidente da Central
de Cooperativas de Crédito do Rio Grande do
Sul; para o dia seis de maio, quarta-feira, às nove
horas, os Senhores: Dr. Paulo Brossard, Ministro
de Estado da Justiça; Dr. Oscar Correia, Ministro
do Supremo Tnbunal Federal e o Dr. Grow proposta do Consntumte Walmor de Luca; às dezessete horas e trinta minutos, os Senhores. Dr.
Antômo de Pádua Rocha Diniz, Presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos FEBRABAN e da Federação Nacional dos Bancos
- FENABAN; Dr. Roberto Konder Bornhausen,
Presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e o Dr.José Carlos Jacinto Campos, Presidente em exercicio da Associação Brasiletra de Bancos Comerciais - ABBC; para o dia
sete de maio, quinta-feira, às nove horas os Senhores: Dr. Dionísio Dias Carneiro Neto, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUCIRJe o Dr. Hugo de Brito Machado, Juiz Federal de Fortaleza. Comunicação: O Senhor Presidente comunicou ao plenário o recebimento de
sugestões de constituintes encammhadas através
da Secretaria Geral da Mesa, lendo-as e mandando encarnmhar cópias das mesmas aos membros da Subcomissão. O inteiro teor dos debates
foi gravado e depois de traduzido e datilografado
ficará arquivado na Subcomissão, publicando-se
a integra no Diário da Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou
os Senhores Constitumtes para a próxima reunião,
a realizar-se em vinte e nove de abril às nove
horas com a sequmte Ordem do Dia: Reunião
de Audiência Pública com a presença dos seguintes senhores convidados: às nove horas os Senhores Dr. Celso Furtado, Ministro de Estado da Cultura; Professora Maria da Conceição Tavares, da
Fundação Getúlio Vargas e Dr. Walter Berellí, do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócío-Econôrrucos - DIEESE. E às dezessete horas e trinta minutos os Senhores Dr. André
Franco Montoro Filho, Vice-Presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimento - BNDES; Dr
Carlos Lessa, Diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES e o Dr. Luiz Correia
do Lago, da Fundação Getúlio Vargas, encerrando
a reunião às dez horas e cinquenta e nove minutos. E, para constar, eu, Mariza da Silva Mata,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente - Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
Presidente

Data da Reunião: 28-4-87
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reuruão da Subcomissão do Sistema Financeiro.
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A SI'" Secretária procederá à lettura da ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião antetior.)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estamos reunidos aqui para aprovar os próximos painéis. Lerei para V. Ex" os nomes que
estão agendados, sugeridos por nós próprios, integrantes desta Subcomissão.
Chamo a atenção para os nomes que temos:
Dr Antônio Carlos Borges Freire, Presidente do
Banco do Estado de Sergipe - Benese, que é
uma sugestão do Constituinte .João Machado Rollemberg, do PFL de Sergipe. Este nome já está
agendado há algum tempo, mas o companheiro
que o propôs pede que não seja convocado para
segunda-feira.
Então, gostaria que os companheiros sugerissem a pauta da reunião de segunda-feira. Os nomes que estão agendados são os seguintes: Antônio Carlos Borges Freire - este não seria para
segunda-feira - Roberto Pinto Ribeiro, Presidente
da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancános do Estado do Paraná, que é
uma sugestão do Constituinte Sérgio Spada, do
PMDB do Paraná; Paulo Eduardo Freitas, Presidente da Associação dos Funcionános do Banco
Central, que é uma sugestão do Constituinte Luiz
Gushiken, do PT de São Paulo; Carlos Eduardo
Ferreira de Carvalho, Professor de Economia da
PUC, que é uma sugestão do Constituinte Luiz
Gushiken; João do Carmo Oliveira, econorrusta
e especialista em finanças públicas, lotado no
IPLAN-IPEA, que é uma sugestão do Constituinte
Sérgio Werneck, do PMDB de Minas Gerais; o
Ministro Paulo Brossard, que é uma sugestão do
Constitulnte Adroaldo Streck. Aliás, ontem houve
um engano, quando se anunciou que ele iria reunir-se conosco. Foi um engano, porque S. Ex'
participaria de outra Subcomissão. O aviso chegou aqui por equívoco. Peço desculpas aos companheiros
Ainda temos a sugestão de José Flávio Ventrice
Berçott e que já está aprovada Ele é Presidente
da Associação Nacional dos Funcíonános do
Banco do Brasil.Temos a sugestão do Sr. Adernar
Schardong, Presidente da Central das Cooperativas de Crédito do Rio Grande do Sul Todos
os outros nomes já estão aprovados, menos este.
Então, vou submeter à aprovação mais este
nome e, depois, organizaremos o calendário.
O SR. CONSTITUINTEADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, estou sugerindo o Presidente
da Central das Cooperativas de Crédito do Rio
Grande do Sul, Sr. Ademar Schardong, porque
ele conhece muito bem a matéria. Tem havido
algumas dúvidas em VIrtude do que tem ocorrido
ultimamente com as cooperativas, especialmente
no meu Estado, com o estouro de algumas delas.
Agora, não vamos culpar o cooperatívrsrno pela
atuação de alguns presidentes desonestos, que
se aboletaram no poder durante anos e anos,
conduzindo o sistema cooperativo. Acho que valena a pena. Estou advogando a vinda do Sr Adernar Schardong a esta Subcomissão para dizer
efetivamente o que é uma central de cooperativa
de crédito, como esta que funciona no Rio Grande
do Sul.
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o

SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Submeto, portanto, à aprovação. Os que concordarem com este nome...
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Quantos nomes serão aprovados?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos aprovar o painel da próxima semana
Podemos aprovar três pela manhã e três à tarde
Portanto, seis por dia. Quase todos os nomes
estão aprovados. Vou ver os que não estão. Já
foram aprovados em reuniões anteriores o Sr.
Antônio Carlos Borges Freire e o Presidente da
Associação dos Funcionários do Banco do Brasrl,
Vamos aprovar ou não hoje o Sr. Roberto Pinto
Ribeiro. Vamos aprovar um por um.
Primeiramente, gostaria de falar o seguinte: havíamos aprovado o nome de Paulo Bonavides,
que foi convidado, mas não pôde vír. Ele está
em outra Subcomissão e não poderá vir na quintafeira. Então, vou sugerir para o lugar de Paulo
Benevides um juiz radicado no Ceará. O juiz Federal Hugo de Brito Machado é muito competente
e autor de vários livros nesta área do Direito Constitucional. Vou submeter à aprovação o nome de
Hugo de Brito Machado para substituir o Dr. Paulo
Bonavídes na próxima quinta-feira. É pessoa do
Ceará e autor de vários livros. Inclusive ele me
fez uma proposta de todo o sistema tributário,
a qual já encaminhei para a Comissão propriamente dita. A proposta é de autoria dele, mas
a remeti como se fosse de minha autoria, para
poder chegar ao estudo da Comissão.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIOVlLANI- Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VlLANI - Sr.
Presidente, vou dar uma sugestão. Nós não tivemos o prazer, em nossa Subcomissão, de receber
um Presidente de banco do Estado ou de banco
particular. Acho que precisamos tirar esse medo.
Acho que estão faltando dados para que possamos elaborar algum texto constitucional. Os nomes famosos que tivemos... Inclusive precisamos
trazer convidados para preencher a sala, porque
não há quorun, Há um número muito pequeno
de Constituintes da própria Subcomissão. Acho
que. devemos tomar esse cuidado, porque podemos convocar e perder praticamente uma semana. Para nos ajudar no trabalho, deveríamos fazer
antes um estudo preliminar, talvez.novas indicações. O Constituinte Walmor de Luca talvez tenha
uma pessoa...

Isto é Importante. E esta a tônica geral da Subcomissão.

tão, por que não fazemos para terça, quarta ou
quinta?
O SR. PRESIÇ)ENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Podemos. E para isto que estamos aqui; e
para organizar isso. Faremos o seguinte: começaremos na segunda-feira, às 17h 30min. Organizaremos o primeiro bloco, porque não podemos
perder muito tempo. Então, submeto o nome de
Roberto Pinto Ribeiro, Presidente da Federação
dos Empregados de Estabelecimento Bancário
do Estado do Paraná, que é uma sugestão do
':::):-:ctit'.liptp ""'raio Spada. (Pausa.) Aprovado. Este é o prírneiro nome para segunda-feira, as 17h
30min.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO V1LANI Aprovo, na ausência de um outro nome mais importante, porque eu o conheço e acho que não
vai somar muito, Sr. Presidente. Prefiro o Presídente da Associação do Banco do Brasil.
-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Foi sugerido o nome do representante da Associação dos Funcronários do Banco
do Brasil.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
--Estejá está incluído na programação de terçaf nra, mas pode entrar também na de segundaf eira V. EX's é quem sabem. Estamos atentos
11 observação do companheiro. que nos alertou
para o segumte problema. termos um nome de
maior peso, a fim de atrairmos mais pessoas
O SR. CONSTITUINTE BASíLIOV1LANI- Celso Pastore é um bom nome.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos tentar o Dr. Celso Pastare para
segunda-feira, às 17h30mm A secretana fará todos os contatos Por obséquio, anotem aí.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Mas são três.

Vamos, então, fazer a programação de terçafeira pela manhã Temos aqui o nome de Antônio
Carlos Borges Freire, que é uma sugestão do
Constitumte João Machado Rollemberg. Ele é o
Presidente do Banco do Estado de Sergipe, que,
atualmente, é um dos bancos mais bem sucedidos na área oficial,Antônio Carlos Borges Freire
seria, então, o primeiro expositor da terça-feira.
Os colegas concordam? (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE BASíLIOV1LANI-Slm.
Mas são os nomes que V. Ex" tem aí. Será que
ninguém tem sugestões?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Alguém quer sugenr outro nome que seja viável? Com a palavra o companheiro.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECKGostaria de sugerir o nome de João do Carmo
Olveira. Ele é PHD pela Universidade de Cambridge na Inglaterra. É o maior especialista do
IPLAN-IPEA em finanças públicas. A grande vantagem é que ele é morador em Brasfha, Para segU)1da·feira é absolutamente tranquilo.
O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos aprová-lo como segundo nome
para segunda-feira. Seria, então, João do Carmo
Oliveira para segunda-feira, às 17h30min. Como
terceiro nome os colegas querem sugerir uma
pessoa que realmente possa vir?
Para.sequnda-felra, às 17h30min, temos como
pnmeiro nome o Sr. Roberto Pinto Ribeiro e como
segundo nome o Sr. João do Carmo Oliveira,
sugerido pelo Constituinte Sérgio Werneck.
Quem poderíamos indicar como um terceiro
nome? Poderíamos convidar o Ministro Paulo
Brossard. Será que S. Ex' podena vir nesta segunda-feira?
O SR CONSTITUINTE BASÍLIOVlLANI - Sr.
Presidente, não seria interessante para nós convidarmos o Dr, Celso Pastore? Ele trabalhou no
Banco Central...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de lembrar ao companheiro que vamos organizar, com estes nomes que estão aqui
a pauta da semana que vem. Vamos organizar
com os nomes que temos para os pnmeiros dias.
Não preenchendo, vamos sugerir novos nomes
Isso pode ser feito agora mesmo Vamos organizar
para segunda, terça, quarta e quinta. Será o trabalho da próxima semana. Vou sugerir os nomes
que já estão na mesa.

O Dr, Celso Furtado seria um bom nome. Estou
vendo aqui que ele já vem amanhã. Quem seria
um bom nome, um nOTJ:le mais pesado para segunda-feira à tarde?

O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VlLANI - Sr.
Presidente, como sexta-feira é feriado, possivelmente na segunda-feira não dará quorum. Como
V. Ex" falou, normalmente na segunda-feira o pró.prio convidado não aparece por dificuldades. En-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A tônica geral da Subcomissão é a seguinte:
o que deve constar da Constituição sobre sistema
financeiro. Quem puder informar e opinar sobre

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóra de Carvalho)
- Podemos tentar.

O SR. ÇONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Qual é o critério do painel de
segunda-feira?

O outro nome seria ajndIcação do nobre Constituinte LuizGushiken. Não entendi IStoaqui: 'Técnico do Banco Central, especlahsta na área financeira, a ser indicado pelo Sr. Paulo Eduardo."
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN- Sr.
Presidente, é o seguinte: No Banco Central tem
vários técnicos, especialistas da maior competência que estariam dispostos a expor. Ocorre
que eles, não podem tomar a decisão mdividuaJ·
mente. E preciso haver uma requisição por uma
entidade. A idéia fOI pedir através da associação
que eles têm, da qual o Dr. Paulo é Presidente.
Ele, então, se encarregará de sugerir e escolher
os técnicos do Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Agora entendi
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN -Inclusive o Dr, Paulo me perguntou se gostaríamos
de receber técnicos de diversas áreas: da área
de fiscalização, da área de bancos comerciais,
etc. Acredito que isso nos interessa, porque são
técnicos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Temos que requisitar ao Dr. Paulo Eduardo
Freítas.A secretaria vai anotar.
Então o segundo nome será mdicado pelo Dr.
Paulo Eduardo Freitas, Presidente da Associação
dos Funcionários do Banco Central. Pediremos
a ele através de um ofício e virá aqui uma pessoa
que não sabemos desde já quem é. Sabemos
apenas que será um técnico do Banco Central.
Se estiverem de acordo, este será o segundo nome?

-

O SR. CONSTITUINTE BASíLIOVILANI- Excelente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Já estamos escolhendo os nomes para terça-
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feira, às 9h da manhã Esse foi o segundo nome
Agora, o terceiro nome de terça-feira pela manhã
é o de Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho. Professor de Economia da PUC Esta também fOI
uma sugestão do Constituinte Luiz Gushiken.

o

SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI Quem é ele?
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quer falar alguma coisa sobre isso, Constrtuinte LUIz Gushiken?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho é um Professor de Economia que escreveu um livro sobre
mercado financeiro. Ele é um especialista e foi
AsseIsor da Diretoria do Banco AUXIliar na área
de apen. É especialista em uma matéria sobre
a qual pouco se divulga em cornpêndios de Economia, que é a área de mercado aberto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Então, ele seria o terceiro na terça-feira pela
manhã. Vamos passar para terça-feira, às 17h30
mino
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI - Sr.
Presidente, acho que para a terça-feira, para também haver atração, pois os nomes não são minto
conhecidos, seria o caso de chamarmos uma pessoa de peso. Poderíamos mclusíveêupnr aquela
necessidade nossa, convidando o Dr Theófilo de
Azeredo Santos. Acho que seria um bom nome
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Quem é ele?
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI Theófilo de Azeredo Santos foi Presidente da Febraban.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Vamos incluí-lo na terça-feira pela manhã e
passar o terceiro nome para terça-feira à tarde,
ou o colega prefere que o Dr, Theófilo venha
na terça-feira à tarde. Seria melhor?
O SR. CONSTITUINTE LUIZGUSHIKEN -

Dr.

Theófilo representa os bancos e é um homem
um pouco diferente do Rocha Diniz. Ele topa o
debate Ele gosta de instigar. Acredito que para
terça-feira à tarde é um bom nome
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Vamos colocá-lo na terça-feira à tarde, às
17h30min., juntamente com o Sr. José Flávio
Ventnce Berçottique é o Presidente da Associção
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil?
Não seria interessante?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Não sou contra que um representante dos funcionários do Banco do Brasil se apresente aqui, principalmente eu, que sou síndtcalísta.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Esse nome já está aprovado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZGUSHIKEN- Tudo bem. Faço apenas uma ressalva. A ANBB,
que é a Associação Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil, é uma entidade que, nessa
questão do sistema fmanceiro, tem proposta Idêntica à do Dr. Camilo Calazans. Não há diferença
nenhuma
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não Importa a proposta que a pessoa traga.
O Importante é debater.
O SR. CONSTITUINTE - Luiz Gushiken Tudo bem.

turalmente, na quarta-feira de manhã, o MInistro
Paulo Brossard. Em segundo lugar, eu tenho uma
sugestão. Trarei o nome completo depois. É o
Prof. Graus ou Graw.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, tenho a impressão
de que talvez seja interessante ouvi-lo, até porque,
apesar de terem o mesmo pensamento, o Presidente do Banco do Brasil tem algumas hmítaçôes
no exercício do cargo, o que não acontece com
o Presidente da associação dos funcionários.

-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Acho que a visão dos empregados é importantíssima. Então, ouviremos o Dr. Theófilo na terçafeira à tarde Sr. Secretário, por obséquio, anote
para provídenciarmos também a vinda do Dr. Berçotte. Então, ficariam para terça-feira à tarde esses
dois nomes.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI Quero saber o seguinte: na terça-feira, às 9 horas
teremos o Dr. Antônio Carlos Borges Freire, um
funcionário do Bacen a ser escolhido. O terceiro
nome de quem?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, Professor
da PUe.
Estamos fazendo agora um trabalho burocrático: Depois vai ser tudo organizado.
Então, para terça-feira à tarde, ficamos com
esses dOIS nomes, ou é melhor colocarmos mais
um?
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI - Sr.
Presidente, tenho uma questão de ordem a fazer.
Gostaria de perguntar aos Constituintes se três
pessoas é o ideal, porque já tivemos duas...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Depende muito. Três é um número bom. Vamos Incluir mais uma terceira pessoa. Quem poderia ser? Não temos mais nomes. Há um aqui,
sugerido pelo Constituinte Adroaldo Streck, o Sr.
Adernar Schardong. Ele ficariapara terça-feira.

.o

SR. CONSTITUINTE BASÍLIO VILANI Quem é o segundo nome da terça-feira, às 17h30
min?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- É o Presidente da ASSOCIação dos Funcronáríos
do Banco do Brasil, Dr. Flávio Ventrice Berçotti.
Então, o terceiro seria a sugestão do Constituinte
Streck, o Sr. Adernar Schardong. Isso seria para
terça-feira.
O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCASr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com prazer.

O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCAAcho que quarta feira, numa preliminar, se deveria, ouvir mais as pessoas ligadas ao Direito Constltucional Financeiro. Na segunda e terça-feira,
ouviríamos mais o mundo acadêmico, ou o mundo das finanças, propriamente dito, e quarta-feira
ouviríamos aqueles que nos vão dizer quais as
Iímitações constitucionais que temos quando formos inserir no texto constitucional aquilo que pretendemos. Então, colocana como prioritário, na-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Não é o novo Ministro da Fazenda?

O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCANão. Ele é de São Paulo. É Professor de Direito
Constítucional e de Direito FInanceiro
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Isso teria que ser rápido.
O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCAEu deixo, em prmcípio, colocada essa Indicação.
Hoje à tarde fornecerei o nome a V. Ex'
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos anotar também Oscar Corrêa. É bom
porque ele é aqui de Brasília. Isso na quarta-feira
pela manhã.
Eu queria dar uma sugestão: que num dia poderia ser na quinta-feira - convidássemos o
Ministro Paulo Brossard isoladamente Vamos
convidar só o MInistro Paulo Brossard para quintafeira pela manhã.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)
O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCASr. Presidente, acho que três não diminui o Ministro em nada. S. Ex' terá ao seu lado inclusive
dOIS outros constitucionalistas, que poderiam ter
até pensamentos diversos. Então, pode haver um
debate
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pergunto se não há inconveniência porque pode acontecer o que aconteceu ontem com o Dr.
Camilo Calazans. Ele vai dominar o assunto e
vamos desperdiçar o tempo. O que eu noto é
que, às vezes, o Constituinte faz uma pergunta
a um outro expositor só por questão de delicadeza.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vou submeter à votação o seguinte:
traremos o Ministro Paulo Brossard para integrar
um painel numa condição comum, ele e mais
dOIS, ou traremos o Ministro isoladamente Quem
estiver de acordo que ele venha isoladamente pode manifestar-se. (pausa.) Então, traremos o Ministro para participar de um painel na quarta-feira.
S. Ex' será o terceiro nome de quarta-feira.
(intervenção fora do microfone. InaudíveI)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas é o que colocamos aqui. Estamos trazendo
um Professor de Direito Constitucional, um Ministro do Supremo Tribunal e um Ministro da Justiça.
Isso seria para quarta-feira pela manhã. À tarde
não temos nenhum nome.
O SR. CONSTITUINTE BASÍUO VILANI- Para
quarta-feira à tarde, eu gostaria de sugerir, com
a permissão do Constituinte Walmor de Luca, que
convocássemos o Dr. Roberto Konder Bornhausen e o Dr. Rocha Diniz.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Os dois que faltaram para quarta-feira à tarde.

O SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCASr. Presidente, quero dizer o seguinte: existe um
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dispositivo no próprio Regimento Interno da Câmara que obriga qualquer pessoa a comparecer
à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara
até sob vara.
O SR. PRESIDHITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas aqui é diferente
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAPois é. Naturalmente nós estamos convidando
Então, eu não podena concordar com a posição
do nobre companheiro Basílio Vílaní, no sentido
de que voltássemos a convocar. Não seria esta
a expressão. Acho que a expressão correta seria
reiterar o convite.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos chamar, então, o Dr. José Carlos de
AsSIS do Carnpo, Presidente da ABBC - AsSOCiação Brasileira dos Bancos Comerciais, que faltou,
o Dr. Antônio de Pádua Rocha Diniz, que é aquele
do debate de ontem que mandou a exposição
por escrito, e também o Dr. Roberto Konder Bornhausen, Presidente da Confederação Nacional
das Instituições Financeiras. Vmam esses três na
quarta-feira à tarde. Quem concordar, fique como
está.
(Intervenção fora do microfone -

Inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- POIS não. Haverá reunião amanhã, às 9:00 horas.
Falta agora a quinta-feira. O que faremos na
quinta-feira? Eu lembro que sexta-feira é feriado
e muita gente vai VIajar quinta-feira à tarde Então,
vamos fazer a reunião só quinta-feira de manhã.
Diz o nobre Constituinte que poderíamos organizar os painéis para quinta-feira próxima. Vamos
deixar o da quinta-feira para uma próxima reunião? O que os colegas acham? Temos que ter
reunião interna. Vamos fazer uma reunião quintafeira pela manhã e nela resolveremos o resto.
Estão todos de acordo?
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO V1LANI - Eu
gostaria de saber o seguinte: nós teremos reuniões de segunda à quinta. Nesta semana já está
tudo preenchido?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Já Vamos resolver só a reunião de quinta-feira.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIOV1LANI - Porque não transferir para a próxima quinta-feira, que
está vaga. Podemos transferir.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Desta quinta-feira para a outra?
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIOV1LANI- Exa-

to.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- É uma boa idéia. Nesta quinta-feira temos o
Hugo de Brito Machado. Então, vamos transferir
os trabalhos desta quinta-feira para a outra quintafeira e deixamos esta próxima quinta-feira para
a reunião interna da Subcomissão, às 9:00 horas
da manhã. Então, quinta-feira próxima teremos
reunião interna pela manhã e o que seria nesta
quinta-feira vamos passar para quinta-feira da
próxima semana.
Então, teríamos nesta próxima qumta-feira o
Dr. Paulo Bonavides e o Dr, Díonísto Dias Carneiro, que é da Pontifícia Universidade Católica

do Rio de Janeiro. O Dr. Paulo Bonavides não
poderá vir. O nome que sugeri para substituí-lo
é o de um Juiz Federal lotado no Ceará, que
é um homem muito competente e Professor da
Faculdade de Direito. É o Dr. Hugo de Brito Machado. É um piauiense radicado no Ceará há muitos anos. É Juiz Federal e Professor de Direito
na área constitucional.
Assim, eu gostaria de convidar o Dr. Hugo de
Brito Machado e o Dr. Dionísio para a próxima
quinta-feira pela manhã. E o programa de quintafeira que vem à tarde resolveremos durante a semana. Consultaremos os companheiros
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO V1LANI - Sr.
Presidente, qual o prazo que temos para entregar
à Comissão o texto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim. É interessante esclarecer isso. Até o
dia 6.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIOV1LANI- Estamos marcando o painel para quinta-feira, mas,
olhando no calendário, vi que é até o dia 7.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
O que é que tem nesse dia?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - A
Subcomissão funciona, se não me engano, até
o dia 15.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de esclarecer aos companheiros o
seguinte: a proposta é entregue à Mesa da Constituinte ou à Secretaria da Constituinte A Secretaria
é quem distribui a matéria O Constituinte propõe:
"Inclua-se onde couber." Quem faz a triagem da
matéria é a Secretaria da Mesa, que manda para
as Subcomissões. Por exemplo, fiz algumas propostas e as mandei para cá pela Presidência da
Constituinte. Então todas as propostas que tivemos não vamos mandá-Ias para cá, mas encaminhá-las através da Mesa da Constituinte.
OS SR. CONSTITUINTE BASÍLIOV1LANI - É
até que dia?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Até o dia 6.
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIOV1LANI- Até
que dia a nossa Subcomissão tem que entregar
o trabalho?
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O relatório terá cinco dias para que apresentemos
emendas. É como se fosse um projeto.
O SR. CONSTITUINTE -

É até o dia quinze?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- É. Parece que o prazo foi prorrogado. O prazo
normal seria até o dia quinze para o Relator enviar
para a Comissão, ou melhor, dia quinze o Relator
apresenta o relatório aqui. Temos cinco dias para
apresentar emendas. Depois, corre o prazo para
o Relator mandar o relatório para a Comissão.
Então, faremos reunião interna quinta-feira pela
manhã. Fica o calendário organizado até quintafeira da próxima semana pela manhã Tudo entendido?
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente, cheguei um pouco atrasado e gostaria
de saber qual a programação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Já fomecerei a V. Ex".
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS só para eu me localizar.

É

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vou pedir à Secretána para ler o programa
que foi organizado.
A SRA. SECRETÁRIA- Segunda-feira da próxima semana, às 17h 30min. João do Carmo Oliveira, Roberto PlOtO Ribeiro e também o
Celso
Pastore.
Amanhã, 9:00h, Ministro Celso Furtado, Prof'
Conceição Tavares e Dr. Walter Barelli.

r».

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Temos que informar a ele o programa da semana que vem, de segunda a qumta-felra,
A SRA. SECRETÁRIA--'- Segunda-feira às 17h
30min: João do Carmo Oliveira, Roberto Pinto
Ribeiro e Celso Pastore.
Terça-feira, às 9:00h: Antônio Carlos Borges
Freire, do Banco de Sergipe, um nome indicado
por Paulo Eduardo Freitas, e um técnico do Banco
Central.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não sabemos o nome. Virá indicado por esse
cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Temos o calendário com todas as datas. Não
tenho em mãos agora.

A SRA. SECRETÁRIA- Carlos Eâuardo Ferreira de Carvalho, professor da PUC do Rio de
Janeiro.

O SR. CONSmUINTE BASÍLIO VILANI- Se
for dia lI?

Terça-feira, às 17h 30mil1: Teófilo de Azeredo
Santos, ex-Presidente da Febraban, José Flávio
Ventrice Berçottí, Presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, e
Adernar Schardony.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não. O trabalho ainda vai para o Relator, que
amda terá um prazo para fazer o relatório etc.
Está longe ainda. Acho que é 25 de maio, se
não estiver enganado. É o seguinte: O próximo
prazo é do Relator. Agora, ainda temos que fazer
reuniões internar para examinar essas propostas.
Vamos votar aqui as propostas, vamos escolhêlas. O Relator fará o relatório, que vai com as
proposituras para a Comissão. O que vamos aprovar aqui são os dispositivos que vamos escolher
para constarem da proposta que o Relator enviará,
O relatório depois de feito, será trazido ao nosso
conhecimento e depois, será enviado à Comissão.

Quarta-feira: Ministro Paulo Brossard, Ministro
Oscar Corrêa e um outro nome apresentado, o
Prof. Graus.
Quarta-feira, às 17.30h: os convidados que não
compareceram à reunião de ontem, Dr. Diniz, da
Febraban, o Dr. Bornhausen, da Confederação
Nacional dos Bancos e o Dr. José Carlos Jacinto
Campos, da ABBe.
Na quinta-feira desta semana, depois de amanhã, teremos uma reunião mte ma.
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SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Os desta quinta-feira ficam para a outra, que
são o Dr. Hugo de Brito Machado e o Dr. Dionísio
Dias Cameiro Neto. Isso quinta-feira pela manhã
Daí para frente ainda resolveremos.
Acho que está tudo resolvido.
Os.cornpanheíros ainda querem dizer alguma
coisa?
O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO V1lANl- Receberemos esta relação atualizada ainda hoje?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Receberão hoje à tarde.
Pedimos aos companheiros que fizeram sugestões ainda imprecisas que ajudem a Secretária,
dando os nomes completos e endereços das pessoas a serem convidadas.
-

O SR. CONSTITUINTE BASÍLIO V1LANI Quero dar uma sugestão à Secretaria. Gostaria
de saber se, em caso de ausência de uma dessas
pessoas, poderemos convidar outra. Sugeriria um
funcionário do Banco Central que cuida dos bancos estaduais em intervenção. Acho interessante
indagá-lo por que estão ocorrendo essas intervenções nos bancos estaduais. Isso seria muito importante para nós.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Se alguma coisa falhar, o colega pode até
fomecer alguns nomes que ache interessantes.
Convoco reunião para amanhã, às 9:00h, quando vamos ouvir o Dr Celso Furtado, o Dr. Edmar
Bacha e o Dr. Walter Barelli. A Prof.' Maria da
Conceição Tavares também virá amanhã de manhã. Houve uma mudança aqui.
Hoje chegaram aqui várias sugestões: uma de
minha autoria, outra de Femando Gaspanan, outra de Mauro Benevides e outra de Edison Lobão.
Como eu disse - estamos encaminhando através
da Presidência da Constituinte.
Hoje mesmo, aproveitando as luzes das últimas
conferências, farei algumas sugestões e vou enviá-las pela Presidência. Queria pedir aos companheiros que procedam do mesmo modo. Não
vamos apresentar sugestões diretamente, porque
regimentalmente é irregular. A proposta tem que
vir pela Mesa da Constituinte. Então, os companheiros, por obséquio, escrevam suas idéias já
em forma de lei e dêem entrada na Secretaria
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Obrigado pelo comparecimento e até amanhã,
às 9:00h.
Está encerrada a sessão.

Ata da 6' Reunião, realzada
em 29 de abril de 1987
Aos vmte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitentae sete, às nove horas
e quarenta rmnutos, em sala própna do Anexo
II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Sistema Fmanceiro da Comissão do
Sistema Tnbutário, Orçamento e Finanças, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Divaldo Suruagy, em virtude do Senhor Presidente Cid Sabóra de Carvalho ter que ausentar-se do recmto
antes do início dos trabalhos. Presentes os Senhores Constituintes: Fernando Gasparian, Relator;

Mauro Campos, Luiz Gushiken, Basilio VílIani, Ivan
Bonato, Darcy Deites, Adroaldo Streck, Harlan Gadelha, João Machado Rollemberg, José Carlos
Vasconcellos e Sérqio Spada, efetivos; e Rubem
Branquinho e Aluízio Bezerra, suplentes. Ausentes. Walmor de Luca, Pedro Ceolm, Ruberval Pílloto e Sérgio Werneck Presentes, como convidados
desta Subcomissão, os Senhores Constituintes,
membros da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças: José Serra, Relator; Messias
Goes, Lézio Sahtler e Virgílio Guimarães. Presentes, eventualmente, os Senhores Constituintes
Percival MunIZ e Paulo Macarini. Havendo número
regimental, o Senhor Constituinte DIvaldo Suruagy, lo VIce-Presidente, no exercicio da Presidêncra
declarou abertos os trabalhos destinados à segumte pauta: reunião de audiência pública, tendo
como convidados os Senhores: Dr. Celso Furtado,
Ministro de Estado da Cultura, Mana da Conceição
Tavares, Professora da Fundação Getúlio Vargas;
e o Dr. Walter Barelli, do Departamento lntersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econôrmcos
- DIEESE A seguir, saudou os expositores referindo-se ao Dr Celso Furtado como um patrimônio da intelíqência do Brasil portanto, não tendo muito a acrescentar. Deterrnmada a leitura da
ata, foi aprovada, sem restrições. Usando a palavra, o Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian, traçou um rápido perfil dos convidados.
Em seguida, o Dr, Celso Furtado fez uma sucinta
e brilhante exposição, secundado pelo Dr. Walter
Barelh, findas as quais passou-se à fase das interpelações, tendo participado dos debates os Senhores Constituintes: Fernando Gasparian, Relator; Divaldo Suruagy, Adroaldo Streck, Mauro
Campos, Básilío VilIani. No início dos debates,
o Senhor Presidente sohcítou aos Senhores Constituintes indicassem o convidado que deveria responder as suas perguntas De Igual modo, o Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian,
solicitou aos convidados o envio de sugestões,
posteriormente, à Subcomissão a fim de contribuir para a elaboração do novo texto constitucional. Convidado a fazer parte da Mesa, o Senhor
Constituinte José Serra, Relator da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, interpelou os expositores, tendo o Senhor Presidente
comunicado ao plenário que o mesmo tinha preferência sob os demais dada a sua condição de
Rêlator. Às doze horas e trmta e cinco rrunutos,
o Senhor Constituinte Divaldo Suruagy passou
a Presidência, nos termos reqírnentars, ao Senhor
Constitumte João Machado Rollemberg que deu
continuidade às interpelações, com os Senhores
Constituintes Luiz Gushiken, José Carlos Vasconcellos e João Machado Rollemberg. Encerrada
a pauta, e dado ao adiantado da hora, às treze
horas e vinte e CInCO minutos, o Senhor Presidente
suspendeu a reunião, ficando para às dezessete
horas e trinta minutos a reabertura da mesma
Os conferencistas foram saudados pela Mesa, que
agradeceu a presença de todos Às dezoito horas
e quinze minutos, foi reaberta a reunião sob a
Presidência do Senhor Constituinte Cid Sabóia
de Carvalho, presente também o Senhor Constituinte Joaci Góes, suplente desta Subcorrussão,
com a presença dos convidados: Dr André FranCO] Montoro Filho, do Banco Nacional do Desenvo vimento Econômico e Social - BNDES; Dr.
Carlos Lessa, Diretor do Banco Nacional do Desenvolvtrnento Econômico e Social - BNDES;
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e o Dr. LUIZ Correia do Lago, Professor da Fundação Getúlio Vargas. Convidados a fazer parte da
Mesa, os expositores foram apresentados pelo Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian.
Logo após, discorreram sobre o assunto, tema
da Subcomissão, em sucintas exposições, sendo,
em seguida, interpelados pelos Senhores Constituintes: Fernando Gasparian, Relator; Mauro Campos, Luiz Gushiken e Adroaldo Streck. Os conferencistas foram saudados pela Mesa, que agradeceu a presença de todos. O inteiro teor dos debates foi gravado e depois de traduzido e datilografado ficará arquivado na Subcomissão, publicando-se a íntegra no Diário da Assembléia Nacional ConstituiDte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente convocou os Senhores Consntumtes para a próxima reunião, a realizar-se em
quatro de maio, às dezessete horas e trinta minutos, com a seguinte ordem do dia: reunião de
audiência pública, com a presença do Dr. João
do Carmo Ohveira, do Instituto de Planejamento
- IPlAN, e do Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA, da Secretaria de Planejamento - SEPLAN; Dr Affonso Celso Pastore,
ex-Presidente do Banco Central, e o Dr. Flávio
Ramos, funcronárío do Banco Central do Brasil,
encerrando a reunião às vinte horas e quarenta
e cinco minutos. E, para constar, eu, Manza da
Silva Mata, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constítumte Cid Sabóia de
Carvalho, Presidente.

Reunião de 29·4-87
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reuruáo da Subcorrussão do Sistema

Financeiro.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da
reunião antenor
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE (DIvaldo Suruagy) - Não
há expediente a ser lido.
Senhores, o Ministro Celso Furtado, de todos
conhecidos, é patrimônio da inteligência brasiletra Contudo, obedecendo ao ntual do nosso
Regimento, solicito ao Deputado Constituinte Fernando Gasparian, Relator desta Subcomissão,
que apresente o minicurrículo de S. Ex'
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O
Ministro Celso Furtado, o formado em DIreito pela
Clnlversrdade do Brasil, é PhD em Econorrua pela
Universidade de Pans o Fellow do King's College
da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi
economista da Fundação Getúlio Vargas e da Cepai, diretor do BNDE, idealizador e Superintendente da Sudene, que sucedeu à Codene, MinIsténo do Planejamento - aliás, o pnrneiro Ministro
do Planejamento do Brasil - e Embaixador do
Brasil junto à Comunidade Econômica Européia.
Atualmente S. Ex' é Ministro de Estado dos Negócios da Cultura.
O SR PRESIDENTE (DIValdo Suruagy) - Concedo a palavra ao Sr. Ministro Celso Furtado.
O SR. MINISTROCELSO FURTADO-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, minha presença aqui
cinge-se ao desenvolvimento e debate de tema

92 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

extremamente Importante e atual: a natureza da
política monetária e do Estatuto do Banco Central.
A mim colocaram esta difícil questão: qual deve
ser o estatuto de um banco central numa economia mista como a brasileira? Vou me limitar a
apresentar, de forma sucinta, minha opinião sobre
este tema e, posteriormente estarei à disposição
de todos para esclarecer qualquer dos aspectos
aqui abordados, que não haja sido suficientemente explicitado.
O que sigmfica politica monetária? Pode haver
politica monetária independente da politica fiscal?
Esta a essência do nosso debate. As respostas
a essas duas questões nos permitem definir qual
deve ser o estatuto de um banco central.
No passado, até algul\(i anos atrás, imaginava-se ter uma idéía clara do que seja dinheiro.
Em outras palavras, o conceito de dinheiro parecia ser claro para nós, economista, entendtdos
desta matéria Digo dmheiro no sentido tradicional
dos econormstas, isto é, moeda em poder do público mais depósitos à vista no sistema bancáno.
Admitindo-se que uma mudança na oferta de
dinheiro ou na taxa de juros pode afetar o nível
da atividade econômica, passa a existir campo
para a política monetária. A instituição capacitada
para exercer essa politica é o Banco Central. E
os senhores bem sabem que essa politica tem
duas alavancas: a administração da massa monetária, ou seja, dos meios de pagamento, e a administração das taxas de juros Mas acontece que
a evolução das instituições financeiras nos últimos
anos, basicamente nesses vinte anos, tomou mais
complexo e elusivo o conceito de dinheiro ~ão
digo que tenho tornado impreciso, mas certamente muito mais difícil e complexo. E, se é com
esse complicado conceito de dinheiro que lidamos hoje em dia, por isso mesmo é também
muito mais difícil saber o que é e o que não
é dinheiro, o que é dinheiro e o que é "quase-dinheiro", o que é hquídez inpedentente do sistema
monetário, o que onde e o que rende e o que
não rende juros etc. Portanto, Já não há aquele
critério claro do passado, segundo o qual os títulos
financeiros rendem juros, titulos monetários não
rendem juros, e dinheiro é aquilo que não rende
juros. Em outras palavras, a questão de render
ou não render Juros já não corresponde ao fato
de se ter ou não liquidez. Um ativo pode ter liqutdez e, na verdade, render juros. Isso criou pois
uma situação extremamente complexa, difícil e
elusiva, como dizia, pelo menos para se ter uma
idéia da coisa.
Por outro lado, as técnicas de gestão financeira
tenderam a contrair consideravelmente a demanda de caixa das empresas, Isto é, aquela demanda
de dinheiro tracional, reduzindo aquilo que, em
linguagem keinesiana, se chama de demanda
transacional de fundos. Gestão de caixa passa
a ser, hoje em dia, um dos problemas fundamentais da eficiência de uma empresa qualquer
A função essencial da gestão de caixa é pOIS reduZIr a demanda de dinheiro, maximizar as vantagens neste caso, como dizia, reduzmdo a demanda de dinheiro. Ao mesmo tempo, a preocupação
com a adrmmstração da estrutura dos ativos, ISto
é, com a composição do porta-fólío, cresceu consideravelmente de importância para a totalidade
dos agentes econômicos, sejam eles bancários
ou não, pessoas físicas ou Jurídicas. Hoje, o problema fundamental é como administrar o porta-

fólio.Dessa forma, a demanda de dinheiro passou
a ligar-se de maneira extremamente complexa
à demanda de todos os demais ativos, inclusive
os atívos-não-flnanceiros, E, no caso de uma econorma de inflação permanente como a nossa,
a mterdependêncía dos ativos monetários, ou ativos financeiros, em em geral, e dos ativos reais
é ainda muito maior e muito mais complexa
Como os Senhores vêem, já não se trata de
pensar apenas em administração de ativos flnancetros e monetários, mas também no conjunto
de ativos de uma empresa Ora, o valor dos ativos
financeiros não-monetários - ou seja, os titulos
também são afetados pelo comportamento das
autoridades monetárias; mais amda: os títulos
emitidos por governo pesam na composição das
carteiras da rnaroría dos agentes financeiros e
não-financeiros. Digo isso para mostrar aos Senhores a complexidade crescente dessa massa
de meios de pagamentos, ou da função de liquidez, como se diz em Economia.
De tudo isso resulta que demanda e oferta de
dinheiro são questões fortemente hgadas às atividades fmanceiras de um governo. Carece, portanto, de fundamento Imaginar uma politica monetária desvinculada da política fiscal; em outras palavras: um banco central agindo por conta própria,
em desacordo com as autondades que comandam a política econômica e financeira. O papel
da política monetária não é apenas combater a
inflação, se bem que este é um grande objetivo,
mas também contribuir com a politica financeira,
através dos meios de que dispõe o governo, para
a promoção do crescimento da renda e do emprego. Para alcançar, pois, este objetivo, incremento
da renda e do emprego, não basta assegurar a
oferta de dinheiro e de outros ativos financeiros
que viabilizemo flnancrarnento dos investimentos
produtivos Igualmente importante é desencorajar
aquelas atividades especulativas que, via de regras
tendem a denommar o mundo da intermediação
financeira Lembremos que a principal conseqüência da especulação financeira descontrolada
é a brutal elevação das taxas de juros (e, entre
parênteses, façamos esta colocação: todas as atividades financeiras comportam a especulação financeiras) fator de concentração da renda e desestímulo dos investimentos produtivos Sobre o
problema dos juros e da especulação financeira,
gostaria de dizer mais alguma coisa, porque está
no centro de todas as nossas preocupações. Todos procuramos saber porque o mundo financeiro passou a ser dominado pela atividade especulatória Uma coisa é certa: onde imperam cálculos de risco relativamente a ativos de alta liquidez,
existe especulação. Portanto, a grande responsabilidade de um banco central é controlar, de alguma maneira manter sob controle esse estado natural de especulação dos mercados de dinheiro
e de títulos.
É corrente nos perguntarem por que no passado não havia tanta especulação nos mercados
monetários e fínanceiros, como existe hoje em
dia. Outra pergunta que nos fazem é se é inevitável
o dornímo desse mercado pelos especuladores
Este é o centro de nossas preocupações. Sobre
isso perrmto-me dizer rnars alguma coisa, e com
mais precisão O que está por trás dessa situação?
No passado, não havia tanta especulação porque
os bancos podiam remunerar apenas os depósitos a prazo, e assim mesmo dentro dos limites
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estabelecidos pelo Banco Central. Os Senhores
sabem que, no passado, os depósitos à vista não
eram remunerados; só de remuneravam os depósitos a prazo. Mas eís que surge nos Estados Unídos, depois da grande desordem causada pela
crise de 1929, o famoso Regulamento "Q", elaborado pelas autoridades monetárias norte-americanas, que define muito claramente a separação
entre bancos de investimentos e bancos de depósitos, e, no caso dos bancos de depósitos, entre
depósitos remunerados e depósitos não-remunerados. Os depósitos remunerado são os depósitos a prazo Então a remuneração desses depósitos passou a ser disciplinada e determinada pelo
Banco Central. Estou falando dos Estados Unidos
que estabeleram essa pasta, postenomente seguida aqui no Brasil. O Regulamento "Q", famoso
nos Estados Umdos, prevaleceu - acreditem, Senhores - até 1980; portanto, isso é coisa recente,
le ontem.
Os Senhores sabem que nos Estados Unidos
existe um complexo sistema de autoridades monetárias. Por um lado, existe uma corporação somente para controlar e assegurar os depósitos,
a conhecida Federal Deposit Insurance Corporation, que assegura depósitos até certo nível,
mas, se necessário, esse nível pode ser mudado
por decisão das autoridades monetárias, como
se verificou recentemente. Existe uma outra mstituição para fiscalizar o mercado financeiro, autônoma daquela, bem como uma outra somente
para controlar a emissão de papel-moeda. Além
dessas, há a que cuida da resereva federal, Federal
Reserve Bank, que é o banco central norte-americano. É um sistema extremamente complexo,
bem controlado, que parte do princípio de dinheiro é coisa demasiado Importante para ser jopado
e deixado de qualquer maneira às leis ou à lógica
da especulação.
Pois bem, retomando o retrospecto, havia então
dos Unidos a preocupação de lutar contra a tendência à concentração bancárias. Vale dizer que
em 1980 já havia 14 mil e 700 bancos nos Estados
Unidos, graças a essa estrita determinação de circunscrever a ação dos bancos às regiões do país.
Portanto, a consciência de que os srstemas monetário, bancário e financeiro são instrumentos essenciais para o desenvolvimento econômico e
fundamentais para uma política econômica e está
no centro dessa reqularnentação.
Pergunta-se, porém: por que desmantelou-se
parte dessa regulamentação? O que está no fundo
da questão do crescente domínio da especulação? Ora, os Senhores sabem que a partir do
término da segunda Guerra Mundial, e mais acentuadamente no correr dos anos 60, os Estados
Unidos experimentaram fortes pressões inflacionários. Já tive ocasião de discutir isso aqui. O
índice tradicíonal de 2% de inflação passou então
para 4, depois para 6 e 8%, provocando uma
tremenda turbulência dentro de um sistema monetáno altamente organizado, estruturado, controlado e orientado no sentido de que o dinheiro,
o custo finaceiro seja, um fator de produção de
baixo preço. Afinal, a tradição americana é de
uma politica de dinheiro barato para sustentar
o nível de emprego e assegurar o crescimento
da economia do País. Pois bem, nessa musitada
situação, com a novidade da inflação, os norte-amencanos começaram a procurar saídas para a
efetiva solução desse problema. Foi então que
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surgiu aquilo que chamam de desínterrnedlação
financeira, em que as empresas fogem do sistema
financeiro. Ora - pensava-se - por que emprestar, depositar o meu dinheiro a juros baixos no
sistema financeiro? Então, o que fizeram? Trataram de emprestar uns aos outros, diretamente.
Passou-se pois, a guardar o dinheiro, desintermedíando-se, como dizem. Ou seja: ou conservavam
o dinheiro em seus cofres, ou o emprestavam
a outras empresas. Foi assim que criaram os conhecidos commerciaJ papers, que passaram a
ter muita importância nos Estados Unidos.
Bem, tudo isso ocorreu lá pelos anos 60 Foi
nessa época que houve a desmterrnedíação, essa
luta contra os bancos etc. Entretanto, para melhor
entendermos isso é preciso considerar que nos
Estados Unidos existem os grandes bancos e os
bancos regionais. E diga-se que os bancos regionais são os que dommam a associação bancária,
exercendo um forte poder sobre o Congresso norte-americano. É por isso que os grandes bancos
nunca conseguiram quebrar essas regulamentações. Nos Estados Unidos, são os bancos regionais que detêm poder político.
Eis que começa o processo de desmantelamento. A mudança, ocornda por força de fatos
independentes à açêo deles, cria uma nova realidade que, por sua vez, provoca modificações que
finalmente desembocam na enorme especulação
financeira, nessas altas taxas de juros, nesses
grandes dêfícns que hoje caracterizam a economia norte-americana.
Mas falemos um pouco mais sobre os commercial papers. Eram títulos de 270 dias regulamentados pelo banco central norte-amencano,
com taxas de juros também controladas pela Reserva Federal Pois bem, esses papéis foram regulamentados. Prevaleceu a opimão de que, se esses
papéis podiam ser emitidos, de outra parte deveriam ser regulamentados. Afinal, de qualquer forma, lá não se pode pagar taxa de juros - está
tudo tabelado pela Reserva Federal. Ocorre que,
embora regulamentadas, as taxas de juros dos
commerciaJ papers ficaram um pouco acima
das dos depósitos a prazo, remunerados pelos
bancos Esses papéis, pOIS, passaram a ter privilégio, e foram eles um dos causadores da elevação
das taxas de juros, em geral. Portanto, havia um
negócio muito intenso em torno desses papéis,
cujas taxas podiam ser um pouquinho maiores
ou menores, mas não podiam passar de certos
limites, sempre observados os juros pagos aos
depósitos a prazo.
Tudo isso - repito - acontece nos anos 60,
quando têm ínícro os problemas relativos a balanço de pagamentos, à pressão inflacionána e à
guerra no Vretnam. da qual não nos cabe tratar
aqui. Mas o sistema bencáno é imaginativo A
inflação nos Estados Unidos chegou a alcançar
o índice de 12%. Imaginem os Senhores a enorme
massa ociosa de dinheiro nos bancos norte-amencanos remunerada com negativas taxas de juros.
Pois bem, ainda na década de 60 surgiu nos Estados Unidos o que se convencionou chamar de
certificado de depósito negociável. São esses
mesmos certificados de depósitos de que hoje
falam os jornais e de que se ouve por todos os
lados. Na realidade, não passam de certificados
bancários com características especiais de hquídez e negociação. Assim, pois, criou-se um mercado secundário para esses títulos nos Estados

Unidos. E di~a-se que esses títulos, também regulamentados pela Reserva Federal, tinham uma
taxa de juros um' pouco acima da taxa dos bônus
do Tesouro norte-amencano. Embora tudo estivesse sob controle e vigilância, já era algo que
se delineava acima das taxas.
O êxito desses certificados foi enorme. Quando
começaram, somavam mais ou menos dOIS bilhões de dólares - isso por volta de 1962. Pouco
depois já chegavam à casa dos 20 bilhões de
dólares, e assim foram crescendo. Grande parte
dos recursos começaram a correr para esse lado,
e já ninguém tinha mais depósitos a prazo A
maioria preferia os certificados de depósitos porque estes tinham mais hquídez do que os depósitos a prazo.
Os Senhores bem podem perceber como se
foi criando uma situação nova. Tradicionalmente,
os estudos de sistemas bancário e financeiro e
de economia monetária apontam o seguinte (e
perdoem-me alguns dos Senhores se isso pode
parecer elementar, mas nem todos aqui são experts nesse campo específico): há dois mercados
de dinheiro; um rende juros e outro, não. Os economistas descobriram que só pode haver equilíbrio num mercado se houver desequilíbno no outro. Portanto, se houver equilíbrio no mercado
de dinheiro, há deseqtnlibrio no mercado de títulos, e vice-versa. É evidente que um banco central
atua no mercado de dinheiro, modificando a oferta de dinheiro, como se diz, ou a base monetária.
Busca-se, assim, equilíbrio nesse mercado. Relativamente ao mercado de títulos, um banco central
atua através de operações de mercado aberto,
vendendo ou comprando titulos. Assim ele controla o equilíbrio. Vejam bem o trabalho complexo
de um banco central. Os economistas, uma vez
inventado esse processo de compartimentar os
dois mercados, passaram então a chamar de linha
ou dinheiro aquilo que tenha Iiquidez.No entanto,
com a evolução recente, com a criação desses
certificados de depósitos e essas coisas todas,
passaram a existir títulos de alta líquidez, iguaiS
a dinheiro para quem administra a caixa de uma
empresa. Foi então que a ídéra de que o controle
desse mercado deve ser independente daquele
outro começou a ficar confusa. A preocupação
voltou-se para o controle global dos mercados.
Aí há que controlar verdadeiramente a liquídez
do Sistema, procurando-se antecipar a preferência
pela liquidez, para poder atuar seja num setor,
seja em outro. Eis as duas alavancas.
Todavia, numa economia como a nossa bem sabem os Senhores - existe um fator de
alta slgmficação: a inflação, a expectenva de depreciação do valor dos títulos. Neste caso, os Senhores vêem que a situação se torna não somente
mais complexa, como também mais difícil de manobrar. No exemplo cláSSICO - lembrando existem dois mercados separados; pode-se, então, preferir atuar na taxa de juros, como os keynesianos, ou na oferta monetária, como os monetanstas Mas eis que se introduz nesse sistema um
fator novo e de alta Importância, que é a inflação,
que não pode ser prevista com rigor Neste caso,
fica difícil conhecer a massa monetária, porque
a cada dia o dinheiro se drssolve com a elevação
dos preços. Isso quanto a dinheiro propnamente
dito. Por outro lado, os tí1uIos também se modificam. Fíca-se.sern saber-qual será a taxa real de
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juros daqui a uma semana, seis meses, um ano.
Dessa forma, se não se sabe o valor da taxa de
juros, também não se sabe o valor de um título,
porque o valor de um título sobe quando a taxa
de juros desce, e desce quando a taxa de juros
se eleva
Os Senhores vêem, pois, como se torna complicada a administração monetária numa economia
inflacionária. Isso faz com que seja absolutamente
necessária a atuação firme e dedicada do banco
central de países como o nosso. Ele deve estudar
e aplicar técnicas próprias, comportando-se de
acordo com a realidade nacional, e não simplesmente ímítandd.o que se faz lá fora. Por outro
lado, ele não deve cair na ilusão de que é possível
atuar num sistema tão complexo como o nosso,
valendo-se de instrumentos que reduzam seus
meios de ação E, particularmente, é o que pode
acontecer no nosso caso.
Retomemos à exposição retrospectiva. Os certificados de depósitos, criados no mercado financeiro norte-arnencano, foram rapidamente imitados no mercado do eurodólar, amda por volta
dos anos 60. O mercado do eurodólar, então,
começou a emitir também certificados de depósitos E vejam bem, embora interligado com o
sistema financeiro norte-americano, o mercado
do eurodólar de nenhuma forma é regulamentado
pelo Federal Reserve Banck dos Estados Unidos.
Nele não existem reservas obrigatórias, emprestadores de última instância etc. Então aconteceu
que esses certificados de depósitos passaram a
ter total autonomia, não sendo mais possível regular as suas taxas de juros Então, pela primeira
vez na históna do sistema monetário e financeiro
Internacional, começou a funcionar um processo
de remuneração de dinheiro independente de regulamentação de qualquer banco central. Ora,
uma vez que isso passou a predominar no mercado mternacronal, como são interligados os dois
mercados?
Primeiramente, para bem entendermos o assunto, é preCISO saber que o mercado do eurodólar é independente dos Estados Unidos, porque
nele os empréstímos são feitos a partir de dólares
depositados lá fora por não residentes nos Estados Unidos. Esse mercado do eurodólar, na realidade, depende, seja como depósito primário, seja
como massa monetária, da disponibilidade de dólares. Se um banco pode emprestar e criar créditos, é porque tem um multiplicador de crédito
no mercado do eurodólar, que são os depósitos
em dólar nesse mercado.
Então, o que aconteceu? A partir de um certo
momento começou a dominar a idéia do certificado de depósito sem qualquer controle em suas
taxas de remuneração. Afinal,era o que prevalecia
no mercado financeiro internacional Então o capital dos Estados Unidos resolveu se afastar em
busca desse mercado. As autoridades monetárias
norte-arnencanas ficaram, realmente, em uma situação muito difícil Tiveram que liberar as taxas
de JUrosdos certificados de depósitos nos Estados
Unidos, para evitar que o capital norte-americano
todo para o mercado do eurodólar. Dessa maneira, dos Estados Unidos estabeleceram um sistema de remuneração dos depósitos, porque tratava-se de certificados de depósitos sem nenhum
controle do Federal Reserve Bank.
Como os senhores vêem, não foi um programa,
um projeto, mas simplesmente alguma coisa que .
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resultou de uma transformação do mercado finencíero dos Estados Unidos face à existência
e atuação do mercado do eurodólar. E vejam
que coisa estranha é essa simbiose desses dois
mercados fmanceiros e monetários. Embora afastados um do outro, são, ao mesmo tempo, dependentes e enterligados; afastados e diferentes porque um é regulamentado e outro, não, mas interligados e dependentes por causa do Federal Reserve Bank, que tem o poder de emitir dólares.
E somente o dólar emitido pelo Banco Central
norte-americano pode servir para depósito pnrnário no mercado de eurodólar.
Mas vejam os Senhores como as coisas foram
se complicando. A partir desse momento, o governo dos Estados Unidos, subordinado às contingências subordinado não podendo controlar as
taxas de juros lá fora, apela para outra alavanca,
a do controle da massa monetária, a que o Sr.
Paulo Volcker, Presidente do Federal Reserve
Bank, atribui o poder de controlar os dOIS mercados. É evidente que, se se contrai o crédito dentro
dos Estados Unidos, tem-se, de imediato, uma
escassez de liquidez naquele país. Há, então, necessidade de captar dólares no estrangeiro. Esses
dólares,trazidos do estrangeiro, reduzem os depósitos dos eurodólares, aumentando a taxa do "Libor", dos juros no mercado ínterbancárío do eurodólar. Essa é, pois, uma maneira de mexer na
coisa. Agora, eles têm apenas esse instrumento,
que é o manejo da l)1assa monetária, para controlar esse sistema. E muito mais fácil, portanto
E eles só podem fazê-lo criando fortes contrações
no crédito do país, através da política da Reserva
Federal.
Todavia, ao criar-se essa situação, em que o
mercado do eurodólar passa a dominar em grande parte as taxas de juros, os Senhores podem
ver claramente que o campo para especulação
monetária, principalmente em torno do mercado
cambial.
Para os Senhores terem uma idéia do que representa esse sistema, pelas últimas estatísticas
que tive oporturudade de ler quando ainda me
preocupava com essas coisas - afinal, hoje preocupo-me mais com cultura - já era 50 vezes
mais do que o comércio internacional o giro de
capital nessas operações. Hoje deve ser ainda
maior. Portanto, por causa dessa nova Situação
de especulação criado no mercado, surgiu essa
instabilidade a que me referi. Mas alguns dos Senhores podem perguntar: o que o Brasil tem a
ver com isso? Por que no Brasil temos que tabelar
juros, se não temos nada a ver com a política
da administração dos juros? Por que não nos limitarmos a manejar a massa monetária, deixando
que o mercado estabeleça livremente as taxas
de juros? Essas sãos as perguntas que temos
que fazer aos administradores da política monetána do Brasil. Houve época em que os argumentos era o seguinte: "queremos que o nosso
mercado monetário e financeiro se integre com
o mercado intemacional, que ele se dissolva no
mercado intemacional; queremos que os nossos
bancos se refinanciem lá fora, permanentemente". Ora, se não temos nenhuma autonomia para
manejar aqui as taxas de juros, coisa que nem
os norte-americanos podem fazer, pergunto: foi
essa decisão tomada conscientemente, com a
percepção exata de suas conseqüências? Afinal,
o nosso País não se beneficia das grandes vantagens do mercado do eurodólar, como os Estados

Unidos, que podem facilmente financiar lá fora.
Caberia a um país de economia dependente e
com escassez de poupança, como o nosso, que
deve adrnírustrar bem as suas taxas de juros abandonar-se completamente à especulação do mernacional? Ou será que nos cabe exercer uma política, verdadeira e bem tradicional, de taxas de
juros, partindo do princípio de que não há política
monetária sem que de alguma maneira se tenha
ação sobre as taxas de juros?
Não basta, pois, a manipulação da massa monetána Sobre tudo isso, gostaria de acrescentar
- e termino agora - que, na medida em que
nosso sistema passa a depender de uma massa
monetária volátil, dada a inflação que faz derreter
o dinheiro permanentemente, não podemos saber exatamente o que é massa monetária, porque
então todo mundo foge do dinheiro para abrigar-se contra a inflação. Assim nessas condições
haveria realmente sentido admmistrar o sistema
monetário através da massa monetária? Ou será
que agora, mais do que nunca, somos obrigados
a atuar sobre as próprias taxas de juros?
Essas são as perguntas e reflexões que aqui
deixo aos Srs Constituintes, que sei estão preocupados em devolver estabilidade à nossa economia. Mas lembrem-se: não pode haver estabàdade em uma economia se não houver uma adequada política monetária, política essa que seja
parte de uma política global, financeira, que, como
afirmei, desempenha o papel principal. Muito obrigado (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Dentro dos critérios estabelecidos no RegImento, os
expositores primeiramente fazem suas palestras,
sendo o debate iniciado somente após a alocução
de todos os Srs. convidados. Solicito, pois, ao
nosso ilustre Relator, Constituinte Fernando Gasparian, que apresente o currículo do Dr, Walter
Barellí.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - O
Professor Walter Barelli é Doutor em Economia
pela Universidade de São Paulo, PHd em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ex-funcionário do Banco do Brasil, é Professor da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, membro da
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais
e Diretor Técnico do Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos, o
DIEESE.
O SR. WALTER BARELU - Exmo. Sr. Presidente Divaldo Suruagy, Sr. Relator Femando Gasparian, Srs. membros esta Subcomissão do Sistema Financeiro, o meu depoimento vai-se ater
mais à que o constitucional do sistema financeiro.
A brilhante aula ministrada pelo Professor Celso
Furtado nos mostrou a complexidade da questão
das finanças, que decerto acompanhará a vida
nacional e a ação dos Parlamentares durante sucessivas legislaturas, porque nesse campo opera
um sistema que sempre procura fugir a qualquer
regulamentação, que tende a encontrar desvios
para poder atuar mais como agente de especulação do que como agente de produção e fator
do crédito social.
Srs. Constituintes, são conhecidas as profundas
transformações pelas quais passaram a economia
e a sociedade brasileira no decorrer deste século.
A partir de uma economia basicamente agroexportadora, em poucas décadas o Brasil transformou-se em uma Nação cuja economia, agora
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majoritariamente urbana, é complexa, industrializada e estreitamente integrada com a economia
mundial. Neste processo, o Brasil tornou-se a oitava economia capitalista do mundo, ao mesmo
tempo em que manteve na mísêría absoluta expressivos contmgentes de sua população e preservou imquidades sociais inquesuonávels.
Também os bancos e o Sistema FInanceiro
nacional apresentaram profundas transformações neste processo, como fruto do crescimento
econômico e da maior complexidade das atividades produtivas.
Não sem razão, o Congresso Constituinte considerou necessária a formação desta Subcomissão do Sistema Financeiro para estabelecer, pela
primeira vez na história do País, regras constitucionais para o funcionamento do mercado financeiro.
Antes de apontarmos algumas questões que
consideramos importantes de serem enfrentadas
pelos Srs. Constituintes nesta Subcomissão, gostaríamos de refletir sobre o processo histórico das
transformações mais significativas por que passou o Sistema Fínanceíro, que deságua na atual
situação dos conglomerados bancários e fmanceíros e na diferenciada participação do capital
estrangeiro, pnvado nacional e estatal.
Até 1914, praticamente inexistem leis regulando os negócios bancários, o Estado ainda se pautava por convicções típicas ao liberalismo do século passado e também eram inexistentesformas
explícitas de controle govemamental. Eram predominantes os bancos estrangeiros, considerados pelas classes dominantes "a vanguarda do
investimento interno" e força auxiliar das exportações.
No entanto, já nesta época se considerava necessário um maior controle social sobre a atividade bancária em geral e, em particular, sobre
os bancos estrangeiros. Estes últimos, eram acusados de provocar efeitos nocivos à economia,
na medida em que aumentavam o déficit do balanço de pagamentos ao repatriar livremente seus
lucros, facilitar importações e canalizar para fora
do país os ganhos dos imigrantes.
Durante a Primeira Guerra Mundial a entrada
de capital estrangeiro foi paralisada, elevou-se o
repatriamento de capitais e escasseou a moeda
estrangeira com a queda das exportações. O Estado brasileiro foi obrigado a abandonar sua postura
liberal e passou a concrolar "ex-ante" as transações internacionais de todos os bancos.
Após a Guerra, com a reforma bancária de
1921, o Estado passa a regular mais efetivamente
o sistema bancário e estabelece normas e limites
para o funcionamento dos bancos estrangeiros
(inclusive proibindo a discriminação de brasileiros
em cargos administrativos e reservando 50% dos
postos de trabalho a funcionários brasileiros).
A Constituição de 1934 determina em seu art.
117, "a nacionalização progressiva dos bancos
de depósitos". A Carta de 1937, em seu art 145,
e o decreto-lei de 9 de abril de 1941 determinam
prazos para que o capital dos bancos estrangeiros
sejam transferidos a pessoas físicas de nacionalidade brasileira. Pouco depois, pressionado pela
dinâmica da Segunda Guerra Mundial, Getúlio
Vargas autorizou os bancos dos países aliados
a funcionarem além do prazo estabelecido. Por
sua vez, em 1942 foram canceladas as autorizações dos bancos dos países do eixo, maís os
da França ocupada. Segundo o governo da épo-
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ca, os bancos estrangeiros drenavam para seus
países de origem todo o lucro conseguido em
suas operações efetivadas através de capital nacional, que era muitas vezes superior ao capital
próprio Inícral de cada estabelecimento.
Até hoje, a atividade bancária não se identifica
plenamente com o processo de mternacionalização por que passaram a maioria dos setores
econômicos e o conjunto da economia brasIleira.
Os bancos estrangeiros, por sua vez, não se vincularam ao processo de industrialização e expansão
do mercado interno. Continuaram atuando em
suas áreas tradicionais, sobretudo financiamento
do comércio exterior, câmbio e repasse de empréstimos extemos
O Estado brasileiro com o apoio da burguesia
bancária nacional mantém restrições à entrada
do capital estrangeiro no sistema bancário, especialmente para participação nos bancos comerciais. É limitada a participação estrangeira a 33%
do capital com direito a voto nas financeiras e
até 50% do capital total dos bancos de investimento, onde a regra é a associação com o capital
externo.
Também a participação do Estado e do capital
privado nacional no sistema vem se alterando.
Ambos setores ampliaram sua participação, embora tenham apresentado tendências opostas
quanto à concentração das atividades. De fato,
enquanto na área privada o setor foi dominado
pelos grandes conglomerados, na área oficial,
contranamente, a participação do Banco do Brasil
foi sendo sistematicamente reduzida.
A União controla os três grandes subsistemas
que centralizam a captação e a alocação dos Fundos do Sistema Financeiro Nacional:
-As Autoridades Monetárias (Bacen e Banco
do Brasil,subordinados ao Ministérioda Fazenda);
- O Sistema Financeiro de Desenvolvimento
(BNDES, vinculado à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República) e o
-Sistema Financeiro da Habitação (subordinado ao Mimsténo do Desenvolvimento Urbano).
A organização destes subsistemas foi definida
através de reformas na área monetária (Lei n°
4.595, de 31 de dezembro de 1964), de mercado
de capitais (Lei rr 4.728, de 14 de julho de 1955)
e habitacional (Lei n° 4.380, de 21 de agosto de
1964). A Lei n° 4.595 buscava disciplinar o controle monetário e creditício, mas terminou por
subordinar o Bacen e CMN ao Ministério da Fazenda
A Lei rr 4.728, por sua vez, visava desenvolver
um mercado de valores mobiliários distinto do
mercado de crédito. No entanto, na prática, a conglomeração resultou no término da especialização dos Bancos de Investimentos. Estes foram
absorvidos pelos conglomerados e tornaram-se,
de fato, apenas departamentos dos bancos comerciais. Atualmente, os conglomerados contornam facilmente as restrições do governo, dificultando a execução das próprias políticas monetária
e de crédito.
De fato, embora as diversas empresas - Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Sociedades de Crédito e Financiamento Imobiliário,
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários,Seguradoras, Companhias de Turismo, SCls etc. mantenham personalidade jurídica e contabilidade autônomas, elas agem como departamentos
de uma mesma instituição pelo critério de "caixa

único", combinando-se para, "atendendo", à lei,
superar quaisquer restrições à lucratividade.

Os grandes conglomerados vêm se utilizando,
de fato, de inúmeros mecamismos que - dadas
as características de Iiquidez e fluidez do capital
financeiro - os têm permitido saltar os obstáculos institucionais colocados à frente de sua desenfreada carreira em busca das mais altas rentabilidades no curto prazo.
A hístóna recente do sistema financeiro tem
sido marcada pelo conflito entre a necessidade
de créditos e investimentos de longo prazo, necessãrios ao dasenvolvrrnento nacional, e a relutância
do sistema financeiro privado em atender esta
demanda de toda a nação.
Este breve apanhado histórico permite-nos verificar certos rumos que tivemos na política bancária no Brasil. Aliás, a questão, que ressurge penodicamente da chamada nacionalização dos
bancos, tem suas raízes no comportamento de
uma economia primária exportadora que se prolongou até a Segunda Guerra Mundial Essas
questões marcaram e marcam até hoje determinados setores da sociedade.
A reforma bancária de 1964, porém frustra-se
cnando um sistema à la americana, porque, como
bem disse o Ministro Celso Furtado, não precisamos buscar fora deste País o modelo de sistema
financeiro que devemos adotar. A própria criação
do Banco Central foi uma excrescência, porque
significava não reconhecer que um banco como
o Banco do Brasil podia também desempenhar
a função de banco central. Nessa luta os bancários
, brasileiros marcaram bem a sua posição, Vejam
que há pouco mais de um ano o Banco do Brasil
perdeu uma de suas funções: a conta-movimento.
Portanto; na cabeça dos autores da reforma bancána de 1964 funcionava um modelo de manual
de economia em que banco central não pode
ter atividades comerciais. Contudo, veja-se o
exemplo do Banco da Inglaterra, que é banco
central e também um banco comercial Houve
Simplesmente uma transposição, tentando-se
errar um sistema com fmalidades até de financiamento de um capitalismo através do acionariado
popular. Mas tudo ISSO se frustrou porque não
adequado à índole do capitalismo brasileiro, Inclusive às características do mecanismo de poupança que nós temos. Mesmo assim, a lei bancária
dava independência ao Banco Central e ao Conselho Monetário, coisa que mais tarde se perdeu
na mudança do Governo CasteIlo Branco para
o Governo Costa e Silva, porque este último não
admitia perder o controle da moeda, não admitia
um supragovemo através das autoridades monetárias.
Estas questões todas são objeto de preocupação para os trabalhadores e, seguramente, serão também objeto de estudo desta Subcomissão
do Congresso Constituinte. Por serem questões
extremamente polêmicas, relevância nos parece
indiscutível. Algumas delas nós pretendemos explicitar neste depoimento. Uma delas é a questão
do papel do Banco Central.
Atualmente o BACEN acumula uma série de
funções: é um órgão que emite moeda, executa
a programação monetária, maneja os instrumentos de política monetária, gerencla o sistema financeiro nacional, financia o déficit público, con-
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trola as operações de càrnbio com o exterior e
mantém operação de fomento
O desempenho eficiente de todas estas funções
esbarra, necessariamente, na questão da autonomia do Banco Central. Trata-se, indubitavelmente,
de uma questão bastante controversa que separa
duas posições diametralmente opostas. De um
lado, encontram-se economistas que defendem
a total independência na condução da política
monetária e cambial pelo BACEN, cuja diretoria
sena nomeada pelo Poder Executivo e referendada pelo Legislativo. De outro, estão economistas que defendem a necessidade de uma estreita
smtonia entre a política econômica e a administração da moeda, sem o que ficaria comprometida a execução das metas definidas como prioridade para a economia.
A necessidade de harmonia entre a execução
da política econômica e a admmistração dos instrumentos monetários, creditícios e cambiais, deve excluir a existência de um organismo de controle social onde os diversos setores da sociedade,
e, talvez, uma comissão especíahzada do Congresso, exerçam influência na definição e na execução das medidas adotadas O atual Conselho
Monetáno Nacional está muito longe de desempenhar esse papel e ter essa representatividade.
Essa proposta de introdução de uma Comissão
do Congresso, a exemplo de algumas nações,
está porém viculada ao regime de governo. Se
a Constitumte adotar o parlamentarismo na forma
do chamado dualismo de complementaridade,
em que há um Conselho de Mmistros e um papel
mais importante do Congresso Nacional, certamente o Parlamento vai precisar ter rnurta competência, porque, afinal, será ele que definirá a política econômica, participando também na formulação da política monetária. Haveria, pois a necessidade de uma comissão específica para o acompanhamento dessa política.
Em segundo lugar, go.staríamos de frisar o papel do Banco do Brasil. No período pós-54, o
Banco do Brasil teve sua participação no sistema
financeiro reduzida sistematicamente. O modelo
privatista era contra uma presença pioneira e social de um banco que acompanhou o crescimento
deste País. Enquanto se assistia à formação e
ao desenvolvimento dos conglomerados financeiros privados, era vedada ao Banco do Brasil
a posstbilidade de se utilizar dos mesmos instrumentos de captação com os quais contavam as
demais instituições, além de se restringir sua atuação na ára da concessão de crédito.
Estas restrições tiveram como conseqúêncla
a redução do poder do Banco do Brasil de influir
na determinação da taxa básica de juros da economia. E lembramos que o papel desenvolvimentista do Banco do Brasil residia na possibilidade
de ele abrir crédito barato ao setor produtivo.
A situação do banco agravou-se ainda mais
pela redução de seus depósitos à vista, como
conseqúêncía do crescimento da inflação.
A decadência do Banco do Brasil, que é, essencialmente, o executor oficial do orçamento federal
e o maior financiador da atividade agropecuária,
se manifesta, inclusive, no decréscimo sistemánco dos salários reais dos seus funcionários ao
longo da década de 80.
Embora, recentemente, lhe tenha sido permitida a abertura de fundos de ações, fundos de
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renda fixa, caderneta de poupança rural etc, cabendo ao Congresso assegurar a continuidade
deste processo de fortalecimento do Banco do
Brasil, para que ele possa garantir lucros suficientes para compensar a sua atuação social (e deficitária) em termos comparativos junto a certos setores da economia e às regiões brasileiras mais
pobres.
Tratemos agora da função e organização dos
bancos estaduais.
Os conglomerados financeiros estaduais tiveram uma vertiginosa expansão desde a reforma
financeira de 1964/65, quando foram criados.
Uma de suas funções seria competir na captação
de recursos em seus respectivos Estados, buscando manter ali as poupanças locais. No entanto,
os bancos e os conglomerados estaduais vêm
mantendo ao longo dos anos uma subordinação
mdevida aos governos estaduais. Essa situação
tem levado a uma verdadeira dilapidação de seus
recursos por governos estaduais deficitários, não
só pelo fato da arrecadação tnbutária ser muitas
vezes insuficiente, como também pelo uso desses
recursos para fins eleitorais Não foi à toa que
várias dessas mstituições financeiras estaduais sofreram recentemente intervenções das autondades monetárias.
O Congresso poderia, adernais, propor uma
reforma tributária que garantisse a elevação da
receita dos Estados e criar regras constJtucionais
capazes de proteger esses bancos do uso índevido
de seus recursos por parte dos Governadores.
Nesse sentido, a escolha dos diretores dos bancos
estaduais deveria ser responsabilidade das Assembléias Legislativas e os mandatos de seus diretores não coincidentes com os dos Governadores.
Na deliberação das funções dos bancos estaduais também deverá ser considerada a questão
dos repasses dos fundos sociais e dos impostos.
Parcelas consideráveis dos recursos das instituições financeiras privadas são de origem pública,
uma vez que os bancos privados recebem fundos
públicos para repasse ao tomador final privado,
obtendo ganhos nessa intermediação. A Constituinte, pois, deverá prever que os fundos de origem social deverão ser repassados por organismos públicos.
Uma outra questão importante é a do controle
social do sistema financeiro Dadas suas características de Iiquidez e fluidez, o capital financeiro
tem sido capaz de desviar-se das normas mstítucionaís criadas.
A sociedade portanto, deve encontrar formas
de controle sobre o sistema financeiro
Por um lado o Estado normatiza e controla
o Sistema Financeiro na forma da lei. Por outro
lado, dever-se-ia fortalecer a participação dos trabalhadores das instituições financeiras, públicas
e privadas, em sua direção, O caso do Banespa
- onde através de consulta entre seus funcionários elegeu-se este ano, pela segunda vez, um
Conselho de Representação e uma Diretoria de
Representação, com direito a voz e voto no Conselho Superior de Direção - constitui-se um exemplo Importante.
No caso dos bancos estatais, também seria
conveniente preservar-se uma proporção dos cargos diretivos para funcionários de carreira, visando à continuidade administrativa das ínstíturçôes.
A principal função, a nosso ver, do SIstema
Financeiro deve ser a de provedor de crédito.

•\ função primordial do Sistema Financeiro é
a de prover o crédito através da concentração
e distribuição do capital. Dentre todas as modalidades de crédito existentes, destaca-se a importância do crédito ao setor produtivo da economia
para o financiamento do gasto corrente e dos
mvestimentos de longo prazo.
No caso do financiamento do investimento produtivo, imprescindível para o crescimento e o desenvolvimento econômico, o SIstema Financeiro
brasileiro tem sido ineficiente. O grande provedor
de crédito de longo prazo tem sido o Estado,
principalmente pela intermediação do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que controla o repasse dos fundos
de poupança compulsória. O setor financeiro privado, por sua vez, pelo fato de ter seus recursos
captados no curto prazo, tem-se esquivado de
conceder emprétimos de prazo mais longo, concentrando suas operações de crédito ao setor produtivo, basrcamente, no desconto de duplicatas
e no financiamento do capital de giro das empresas
Mesmo no atendimento desta demanda por
crédito, o setor financeiro privado tem sido displicente. Sob a alegação de que tem aumentado
o nível de inadimplência das empresas, na conjuntura atual, os bancos têm preferido concentrar
suas aplicações no curtíssimo prazo, financiando
a dívida pública interna. Esta prática já é bastante
conhecida, uma vez que se trata de uma operação
financeira sem risco, com rentabilidade garantida
e liquidez imediata. É Intensificada, no entanto,
em momento de maior ínstebilídade política e
econômica, o que acaba por descaracterizar o
Sistema Financeiro e distanciá-lo ainda mais de
sua função social.
O Congresso Constituinte deverá tratar desta
questão do "desvirtuamento" da função social do
setor financeiro, embora para enfrentá-Ia tenha
que se tocar em questões maiores que abrangem
o problema das dívidas interna e externa.
Apesar de se reconhecer que não é atribuição
especifica desta Subcomissão Constituínte, uma
reforma bancária que estabeleça com precisão
os limites e funções de cada segmento do Sistema
Financeiro deverá ser discutida no árrublto do
Congresso Nacional.
A organização atual do Sistema Financetro brasileiro impede que este exerça a função social
que lhe é reservada de provisão do crédito. Além
de sua íneflcácia no atendimento das necessidades de flnanciamento do gasto produtivo, apontadas acima, cabe salientar a quase total ausência
de esquemas de financiamento de bens para o
uso da sociedade, o que reflete o descaso com
que os sucessivos governos têm tratado a questão
social.
Caberá ao Congresso Nacional definir linhas
pnoritárias para a ação governamental e mecanismos efetivamente capazes de flnanciar os gastos inadiáveis nas áreas de educação, saúde e
habitação, sem os quais qualquer política de redistnbuição de renda que se pretenda implementar
terá resultados meramente transitórios.
Para terminar gostaríamos de colocar algumas
sugestões em forma de artigos para melhor serem
apreciadas no âmbito desta Constituinte.

Propostas à Constituinte
Art.

É competência da União:
Emitirmoeda;
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Fiscalizar as operações de crédito, de capitalização e de seguros.
Art.
E competência do Presidente da República (ou Presidente do Conselho de Ministros):
Encaminhar ao Congresso Nacional para a
aprovação os nomes dos Diretores do Banco Central.
Art.
LeI federal disporá sobre a constituição
~ funcionamento das empresas de crédito, capitalização e seguros, em todas as suas modalidades,
subordinando-as aos interesses sociais.
A remessa para uma lei federal prende-se à
capacidade camaleônica do sistema financeiro de
procurar novas formas de burlar legislações mars
rígidas Isso também abre campo para flexibilidade, reservando-se as grandes definições para
um instrumento mais duradouro, que é a Constituição.
A seguinte proposta consrdero muito importante:
Art.
Caracteriza-se a subordinação da atividade creditícia ao interesse social:
a) pela obediência aos princípios gerais da ordem econômica e SOCial, inscntos nesta Constituição;
Daí, o trabalho não se vai restringir aqui. Nós
devemos definitir em outras submissões, no plenário geral, objetivos que sejam compativeis com
os interesses da sociedade brasileira, porque senão - e esta é uma parte pequena da Constituição - o que sair daqui não estará adequado
ao trabalho das outras comissões e subcomissões. Vejamos outro item:
b) pela observância das prescrições definidas
no Plano Econômico.
Nós advogamos que a Constituição fixe como
artigo constitucional a necessidade de um plano
econômico, mas isso Já é assunto de uma outra
subcomissão.
c) pelo apoio à atividade produtiva mdustnal
e agrícola,
d) pelo apoio às atividades de caráter social.
Isto é, o banco, o crédito, a atividade financeira
em geral, deve estar a serviço do progresso, e
não só ao progresso das atividades particulares,
como também da sociedade como um todo.
E, por fim, observando o espírito da Constltuíção de 1946, somos favoráveis a um artigo
que disponha sobre a taxa de juros, legislando-se
por exemplo, desta forma:
Art.
A usura, em todas as suas modalidades, será punida na forma da lei.
Esta a pequena contribuição que nós, do DlEESE, um organismo mantido corajosamente pelo
movimento sindical brasileiro, oferecemos à consideração dos Srs. Contitumtes Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Iniciaremos o debate, deixando como sugestão aos
Constituintes que, a cada pergunta formulada, no
espírito de agilizar nossos trabalhos, especifiquem
qual dos expositores deve responder. Caso algum
deseje ouvir a resposta dos dois, obviamente a
solicitará dos dois expositores. E, se a pergunta
for dinglda a um outro expositor, por gentileza
definamo na formulação da pergunta o que de
específico desejarem saber.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte
Fernando Gaspanan
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, como já fizemos em outras reuniões.
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gostaria de saber se, a exemplo do Dr. Walter
Barelli, que já o fez em sua exposição, o MinIstro
Furtado tem algumas sugestões de propostas que
julgue devem ser Incluídos na Constituição Mas,
se assim quiser, S Ex' pode fazê-lo posteriormente até por carta dirigida a esta Subcomissão.
Gostaria de lembrar, também, que nossa Subcomissão trata do Sistema Financeiro, que não
inclui somente o sistema bancário, como também
o mercado de capitais Dentro dessa idéia, formulo uma pergunta ao Sr Ministro da Cultura Celso
Furtado. Qual a opinião de V. Ex' se fosse colocado na Constituição um item em que se fizesse
menção ao limite que a taxa de JUrospode chegar,
em termos reais, acima do qual se consideraria
crime de usura? Aliás, ISSO foi sugendo pelo Dr.
Walter Barelli. Existem já, nesta Subcomissão,
proposta de colocar na Constituição dispositivo
que limite os juros reais, naturalmente aí incluídas
todas a comissões, todas as outras taxas, a um
teto máximo de 12% ao ano. Em outras épocas
esse limite também era no Brasil. E se hoje ocorre
o contrário, é porque ou a meficiência está muito
grande ou a usura está campeando. O Brasil viveu,
entre 1930 e 1960, com esta lei em pleno funcionamento. A ver, elaborado pelo Presidente Getúlio
Vargas não previa a inflação e colocava que acima
de 12% a taxa sena considerada crime de usura,
punida de acordo com o Código Penal.
Também gostaríamos de saber a opinião dos
expositores com relação à atividade dos bancos
estrangeiros como bancos de depósito, se devena
ser permitida a atuação de bancos estrangeiros
no País recebendo depósitos. Sabemos que em
muitos países capitalistas isso não é permitido.
No Brasil não há uma lei específica, mas, de certa
forma existe uma prática exercida pelo Banco
Central, em certos momentos de forma mais Intensa e, em outros, menos intensa, em que se
permite a expansão desse setor ou sua regressão,
de acordo com a convemência política. Mas isso
não está expresso em nenhum texto legal ou
constitucional.
Gostaria ainda de lembrar que, nesta Comissão,
há um outro debate importante. Existem muitas
pessoas, muitos expositores e muitos Constituintes favoráveis a que seja aumentado o número
de bancos no País, para que realmente a economia de mercado se exerça no setor financeiro,
que hoje em dia, é oligopolístico. Ele é ocupado
por poucos bancos, e inclusive a rnarona deles
está colocada nas regiões mais prósperas do País.
Isso acarreta uma série de distorções regionais
e também políticas. Temos discutido aqui a conveniência de permitir, como nos Estados Unidos
- que tem mais de 14 mil bancos, como colocou
muito bem o nosso expositor, Ministro Celso furtado - que se factlite a expedição da carta-patente,
tirando da carta-patente a feição que hoje tem
de cartório. Recebe-se uma concessão cartonal,
que seria, no fundo, uma das características do
atual sistema bancário nacional, que é cartorial
e olíqopolístico.

Também desejo ouvir dos ilustres expositores
suas opmíões sobre a forma pela qual deveríamos
determinar o mandato do Presidente ou da Diretoria do Banco Central, que é a instituição que
dirige a moeda e o crédito no País. Seria o caso
de um mandato de prazo determinado? E mais:
deveria o Banco Central figurar com um poder
independente? Sohcíto ao Ministro Celso Furtado
que nos aprofunde um pouco nesse assunto, em-

bora já tenha declarado que não. Inclusive, poderíamos discutir mais a experiência de outros países. Há muitas opímôés, há muitos Constituintes
que pensam que seria importante que houvesse
uma independência e uma total liberdade para
a atuação do Presidente do Banco Central e de
sua Diretoria. E, neste caso, esses mandatos seriam Intocáveis.
Mas são as questões que queriam colocar.
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - As
respostas dos expositores serão feitas pela ordem
das palestras efetuadas.
O SR. MINISTRO CELSO FURTADO- As perguntas do Constituinte Fernaru'o Gasparian são
tão amplas que suas respostas exigem grande
espírito de síntese ou muito mais tempo do que
o de que dispomos aqui. Vou limitar-me a dizer
sinteticamente o que penso sobre cada um desses
pontos.
A questão dos juros, a tradicional taxa de 12%
etc, hoje em dia já são vistas de outra forma.
É evidente que isso não é assunto para uma Constituição, pelo fato mesmo, como expliquei aqui,
de que hoje dinheiro é um conceito, uma realidade mutável, em rápida evolução. E a atividade
bancária também é algo em permanente evolução atualmente. Sabemos a enorme quantidade
de serviços que pode prestar um banco. Já desapareceu a figura do banco tradicional, com aqueles privilégios, aquele cartório - como bem disse
o Constituinte Fernando Gasparian - circunscrito a um campo perfeitamente definido. Hoje
em dia, o banco atua em tantas áreas que lhe
é perfeitamente possível oferecer outros serviços
e, dessa maneira, cobrar a taxa de juros de forma
mais ou menos indireta. Isso deveria ser problema
para a política monetária. O objetivo da política
monetária é administrar a taxa de juros, e, como
disse aqui, este é seu verdadeiro objetivo. Por outro lado, a cada momento, a cada fase do desenvolvimento do País, as autoridades monetárias
têm que ter uma Idéia precisa dos limites dentro
dos quais deve ser oferecido o dinheiro ou o crédito. Sou, em princípio, contra um limite rígido,
determinado para sempre, em um documento
da natureza de uma Constituição, o que não Significa porém, que aprove - digamos assim - a
desordem que há hoje em dia Como tentei demonstrar, é absolutamente essencial, não só para
a política monetária, como também para toda
a política econômico-financeira, haver uma diSCIplina no preço do dinheiro.
Quanto aos bancos de depósitos estrangeiros,
o fato é que, hoje em dia, esses bancos que operam no Brasil não captam depósitos. A idéia tradicional acerca do banco de depósito e banco de
investimentos - como expliquei aqui e que está
na legislação Norte-americana, no Seagle Act, que
é uma lei de 1904, se não me equivoco - é
uma coisa hoje praticamente abandonada Como
agora o banco tem múltiplos propósitos, é quase
impossível estabelecer uma disclphna rígida, cristalizar, em um quadro estrito, o que seja banco
de depósitos, banco de Investimentos, banco de
negócios, ou banco de fé, como dizem os franceses. Isso é, hoje em dia, um continuo perfeito.
Daí a emergência do conglomerado, que se cerca
de outras atividades. Tenhamos em conta que
tudo ísso é um processo evolutivo, que o sistema
bancário é um dos segmentos de economia capitalista que mais evoluiu, é um dos mais sujeitos
à inovação, e nunca caberia a um país como
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o Brasil enquadrá-lo em formas tradicionais de
Intermediação financeíra. Portanto, sou de opímão
de que a legislação a respeito de bancos estrageiros seja uma legislação geral, que cubra todas
as formas de atividade bancária. Não se deve especificar: aqui está o banco de depósitos, os senhores não podem tocar - como fez a legislação
da ditadura em meados da década de 60 - Walter
Barelli referiu-se à essa lei bancána de 1964. É
preciso lembrar que é uma lei elaborada logo
após o golpe militar; ela foi editada em dezembro
de 1964. Portanto, não se pode imaginar por
exemplo, que, dificultando a carta-patente de banco-cartório tradicional a banco estrangeiro, mas
a ele dando tórla a liberdade de agir em outros
setores, está sendo feita alguma coisa de útil Evidentemente, assim alude-se o essencial. Se deve
haver uma política com respeito a bancos estrangeiros, ela deve ser uma política global, se bem
que, neste caso, ISSO é assunto que só poderia
ser bem tratado no âmbito da regulamentação
da participação de capital estrangeiro em todos
os setores.
Quanto a número de bancos, estou de acordo
que em países como o Brasil dever-se-ia fomentar
o serviço bancário reqtonal, porque o banco, queiramos ou não, continua a ser um vinculo muito
particular entre quem administra a poupança da
coletívidade e quem aplica os recursos dessa poupança. O banco não é uma instituição que trabalha com capital próprio V. Ex"s sabem perfeitamente que o capital bancário é um garantia dada
aos depositantes, até certo ponto. O banco trabalha com o capital da coletividade, por isso é, de
alguma forma, um serviço público, mesmo quando enquadrado no setor pnvado. Normalmente,
o banco aplica 90 ou 95% de recursos de terceiros, e apenas 4, 5 ou 8% - dependendo do
país - de recursos próprios. Portanto, é necessário que haja um entendimento e maior conhecimento entre o agente bancário e a cornumdade
local. O banco deve financiar os projetos da comurudade e também acompanhar o seu desenvolvimento. Mas o que se fez no Brasil, ao fomentar-se o grande conglomerado, fOI quebrar esse
vinculo. Devemos mirar o sistema amencano, que
sobrevive até hoje - a duras penas, mas sobrevive
- que estimulou a existência de bancos reqionais,
os quais só podem exercer suas atividades regionalmente. Acho que seja bom fomentarmos a
descentralização e a existência de bancos locais,
porque isso corresponde muito mais às dimensões do Brasil e às características de nosso desenvolvimento.
Quanto à questão da Diretoria do Banco CentraI, vejo o problema de outra forma, sem querer
entrar em desacordo com o Dr. Walter Barelli
nem com o Constituinte Fernando Gasparian. Vejo o problema da seguinte maneira: a evolução
moderna, todos sabemos, fOI no sentido de integrar o Banco Central com outros centros de decisão no campo económíco-fínanceiro, que Inclui
todo o setor fiscal. Essa foi a grande evolução
do pós-guerra. Quando se criou a Reserva Federal, vinha-se de uma época. no passado, em que
se imaginava que havia automatismos monetários É uma doutrina, que amda hoje persiste no
monetarismo de MiltonF ríedrnan, segundo a qual
o sistema monetário anda sozinho, tem leis próprias, e essas leis naturais têm que ser respeitadas
Fríedman, por exemplo, imagina que basta que
haja uma expansão regular da oferta de dinheiro
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para que tudo se resolva, não havendo mais problema. Nesse sistema, como ele mesmo disse,
o bom monetarista chega sempre à conclusão
de que banco central é quase inútil. A função
de um Banco Central não é propriamente regular
a política monetária. Existe uma administração
da massa, da base monetária, que é feita dentro
de certas regr,as. Existem, pois, certos automatismos E foi com base nesses automatismos que
resolveram estabelecer o princípio de um banco
central completamente autônomo. Por outro lado,
no Brasil e nos países subdesenvolvidos, havia
um pânico diante do poder de emissão de papelmoeda. Considerava-se que o grande pecado do
País estava aí, nessa facilidade de emissão de
papel-moeda pelo Tescuro, como de fato aconteceu até os anos 20. As grandes missões que estiveram aqui :...... a Missão Kramer, a MIssão Niemeyer - nos anos 20 e no começo dos anos
30, para orientar uma orgamzação de autondades
monetárias e bancos centrais, todas se fundavam
neste princípio, de que é preciso tirar do Governo
essa hberdade de emissão de papel-moeda, considerada causa pnncipal da desordem desses pobres países. Era assim que eram vistas as coisas
Hoje em dia, sabemos que o problema é murto
mais complexo. Portanto, o poder de emissão
de papel-moeda, tradicionalmente - está nas
Constituições do Brasil - é limitado pelo Congresso, como geralmente o é em toda parte, se
bem que o Congresso faz ISSO a posteriori. O
verdadeiro problema da política monetária é que
ela deve assegurar o grau de Iiquidez necessária
da economia para fazer a transformação de poupança em investimentos de forma ordenada, e
om a polítrca fiscal, porque a política fiscal pode,
evidentemente, modificar a situação do mercado
financeiro. Grande parte do mercado financeiro
é feito com títulos do Governo. Não se pode separar uma coisa da outra. Por outro lado, se o Governo tem um déficit,que financra tomando empréstimos ao Banco Central, é evidente que não se
modifica a situação monetária passando por cima
do Banco Central. Esses problemas têm que ser
discutidos neste âmbito. o que constítur autoridade monetária? Como articulá-las? Como ter um
sistema de decisões coerente em função de uma
politica? As normas fundamentais dessa política
a Constituição deve estabelecer, e creio que há
um consenso de que a Constituição deve determinar o princípio do planejamento econôrruco,
o princípio da regulação e do controle do sistema
monetário e financeiro pelo Governo. Agora, como operacionalizar isso, é algo que se vai fazendo
a cada momento. Não creio que seja necessário
firmar na Constituição que tem que haver um
banco central. Isso não é necessário. Esse é um
assunto de lei ordinária. Agora, o que é preciso
é que o Governo tenha a responsabiliade de regular o sistema financeiro e monetário. Ele deve
ser o poder regulador e também o poder supletivo.
Onde não existe capacidade de organização, ele
tem que estar presente, e dai por diante. Não
iria tão longe a ponto de dizer que o mandato
do Presidente do Banco Central tem de ser longo
para que se mude a situação. Da mesma forma,
não seria o fato de a Diretona do Banco Central
ser responsável diante do Congresso que ma mudar muito a situação. Ela tem que ser integrada
em uma política, política essa aprovada primeiramente pelo Congresso, que balize toda ação do
setor monetário, das autoridades monetárias e

outras autoridades fiscais. A política monetária
decorre da própria votação do Orçamento, quando o Governo estabelece seu déficit, como financiar esse déficit, que operações de caixa realizar.
Aíjá estão todos os parâmetros de dedução política monetária, que, em verdade, é um mstrumento essencial, mas complementar, da política
global de desenvolvimento, Não coloco o problema em termos assim de que não deve haver isso,
devamos controlar a diretoria do Banco Central,
ou devamos, digamos assim, do mandato do seu
Diretor. Isso se pensava no passado. O que nos
interessa hoje é que o Congresso defina o essencial da politica econômica e financeira, que também baliza a política monetária.
O SR. WALTER BARELLI- Há três perguntas
gerais dirigidas aos dois expositores:
A primeira diz respeito à atividade dos bancos
estrangeiros O importante é recuperar o poder
dos bancos cornercials brasileiros, que criaram
uma reserva de mercado. Uma das pautas que
está em discussão na questão da dívida externa
é a abertura do mercado brasileiro para os bancos
mternacionais. Os que estão aqui têm acesso ao
nosso mercado, estão autonzados Efetivamente,
um dos setores onde a desnacionalização existe,
mas em menor escala se o compararmos com
o setor produtivo e vários setores industriais é,
exatamente, o bancário, que por uma ação até
corporativa conseguiu impor uma legislação, impedindo a vinda de bancos estrangeiros. Creio
que esta questão está mais ligada ao capítulo
do capital estrangeiro. O papel que o capital estrangeiro terá na SOCiedade brasileira, é que estaremos regulando, de alguma forma, a presença
do banco estrangeiro. Logicamente, não prevalece a Idéiado começo do século, quando o banco
estrangeiro vinha aqui para trazer capital Ele vem
para operar com os recursos internos e facilitar
determinados mecanismos de intermediação, em
que estão presentes, principalmente empresas
multinacíonars, E, então, acho que aí entra a questão de reciprocidade Legislar pela não alteração
de bancos e depósitos vai sigmficar o fechamento
de bancos brasileiros, até oficiais, que operam
no exterior, não apenas como agêncras de apoio
à exportação, mas também de captação.
Com relação à economia de mercado, a olIgopolização e a questão da carta patente, tais questões vão depender também desse modelo de lei
bancána, que deve sair após a Constituição. E
ela deve estabelecer regras da questão. O que
temos são exemplos de outros países, mas sabemos que a regra básica do capitalismo é concentrar capital. E não foi à toa que a lei bancária
de 1964 facilitou exatamente essa concentração.
Foram liquidados inúmeros bancos, que foram
objetos de incorporação ou fusão, sem garantia
de empregos ou dos direitos trabalhistas aos bancário E isso foi feito com o apoio do Banco Central, de uma politica que visava à concentração,
que acreditou no grande capital e até no grande
capital bancário.Penso que tem que ser definida uma
política diferente.
É preciso ser definida uma politica diferente.
Há outros meios de se usar, o crédito Uma das
coisas que praticamente desapareceram no Brasil
- o Banco Central impede que se multipliquem
- são as cooperativas de crédito, que poderiam
ser formas de apoio mútuo, de formação de comunidades em defesa dos seus próprios interesses. Há uma dificuldade muito grande de se criar
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uma cooperativa de crédito, que seria um banco
que apoiaria propostas dos próprios depositantes;
ele captaria e reemprestaria, facilitando aquele setor. Sou favorável a uma capilaridade de crédito
que caminhasse nesse sentido.
A questão dos bancos locais - o modelo americano, de bancos regionais, bancos por cidade
-levanta aquela idéia do caipirismo. Seriam como nas paróquias, onde todo mundo se conhecesse e não houvesse perseguições e o crédito
efetivamente cumprisse o seu papel social. Ele
também será, à medida que for uma forma de
uso privado, sem regra, sem definir o papel social
do crédito, uma maneira de perseguição àqueles
que não votam pela cartilha do dono do banco.
Como naquela paróquia só urna igreja, haverá
apenas um banco, possivelmente terei de mudar
meu negócio para a paróquia VIzinha, porque, senão, não entrarei naquele templo.
Com relação ao poder independente do Banco
Central, proponho novas formas de controle. Isto
vai depender, também do tipo de Constituição
que tiver. Por que a Comissão de Finanças do
Congresso não exerce um papel de ressonância?
Agora não basta aumentar o poder do parlamento; há necessidade também da participação da
sociedade civil, em determinadas formulações,
como a definição dessa politica.E um mecanismo
que vai depender do modelo da futura Constituição. Se o plano econômico for feito com participação, a sua execução terá de ser feita com participação. São as grandes questões que devem ser
definidas no conjunto do projeto constitucional.
Aliás, a proposta de independência do Banco Central é uma proposta monetarista, de quem quer
um supra poder, de quem quer dominar o Estado
e vai exercer uma pressão muito grande no sentido de seguir políticas não adequadas ao desenvolvimento. Normalmente, essas políticas seriam
restritivas.A tendência é caminhar para um figurino que não combina com as necessidades do
processo de crescimento, da geração de emprego, com a execução da política monetária
O SR PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - O
observador da Sudene, junto à Assembléia Nacional Constituinte, Prof.Paulo de Tarso, solicitou-me
que formulássemos uma pergunta ao Ministro
Celso Furtado, a respeito da maior presença dos
bancos ofíciais de âmbito nacional junto às regiões mais carentes do País. Exemplo específico:
o Banco do Brasil e o BNDES estão presentes
no Nordeste com 10%, com 15% de suas aplicáções, quando sabemos que o volume de suas
aphcaçôes oscila de acordo com a orientação da
presidência ou da diretoria desses estabelecimentos de crédito. Um caso concreto: o Presídente
Ângelo Calmon de Sá, quando exerceu as funções
de Presidente do Banco do Brasil, estava aplicou
11 % dos recursos daquele Banco no Nordeste.
Com a sua saída, esse volume caiu para 5%. Segundo dados da Sudene, esses 6% de diferença
foram superiores a todos os recursos investidos
pelo Governo no Nordeste, no combate às secas.
Gostaria de dirigIr ao Dr. Walter Barelli, que
trouxe duas colocações altamente interessantes.
Gostaria que S. S' explicitasse o assunto. O Banco
do Estado de Alagoas, segundo o Banco Central,
é dos bancos estaduais que têm menor índice
de endividamento. Não sofreu nenhuma intervenção e de há muito, por uma iniciativa nossa, um
dos seus diretores é indicado pela assocraçâo dos
funcionários daquele banco. Mas a economia de
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Alagoas, como o Dr Barelh conhece muito bem,
e o Ministro Celso Furtado melhor ainda, depende
em 60% de uma só atividade, que é a sucro-alcooleira. Aquele Estado é o segundo Estado produtor de açúcar e de álcool do Brasil. Quando
as autondades monetánas desestimularam a presença do Banco do Brasil junto ao setor sucro-alcooleiro, fazendo com que os bancos privados
ocupassem esse espaço, beneficiaram altamente
a atividade sucro-alcooleíra de São Paulo, e a do
Nordeste - de Pernambuco e de Alagoas - fOI
penalizada. E é razão muito simples: o volume
de depósitos nos bancos privados de Alagoas era
de 16 bilhões de cruzeiros à época e a safra 82/83
precisava de 50 bilhões Estando o Banco do Brasil ausente do setor, oito ou dez fábricas quebrariam facilmente, porque sabemos que os bancos
privados selecionam clientes e Investimentos. O
Banco do Estado, então, teve que captar recursos
em São Paulo e no Rio de Janeiro para investir
nesse setor. O que aconteceu? Como as fábricas
de Alagoas estavam em melhores situações empresaríais do que as de Pernambuco e as do Estado do Rio de Janeiro, são o terceiros e o quarto
produtores de açúcar do País, não fOI exigido o
aval do IM - Intituto do Açúcar e do Alcool.
Quando foi implantado o Plano Cruzado, em fevereiro do ano passado, e dois bancos pnvados fecharam, o Comind e o Sulbrasileiro, os demais
bancos foram ao Ministro da Fazenda e solicitaram que o Govemo honrasse os avais dos órgãos
do Governo Federal. E os débitos das usmas de
Pernambuco e do Estado do Rio foram transfendos para o Banco do Brasil, que diluíram esses
débitos ao longo do tempo. E o Banco do Estado
de Alagoas, que não tinha aval do Instituto do
Açúcar e do Álcool, foi penalizado, porque é uma
sociedade que depende em 60% de uma só atividade.
Gostaria de ouvir uma exphcação do Dr. Walter
Barelli, homem oriundo do Banco do Brasil que
conhece bem esse setor.
A terceira pergunta é dirigida aos dois conferencistas. Nós sabemos que o maior credor do
Brasil não é o City Bank, mas o Banco do Brasil.
E o Governo não está nem pensando em pagar
ao Banco do Brasil, o que pode levar este Banco
para uma situação dificílima Como os conferencistas vêem esse quadro, tão preocupante para
todos nós?
O SR. MINISTRO CELSO FURTADO-As perguntas do Presidente são tópicas, digamos assim,
nos termos essenciais.
A questão da presença dos bancos oflciais no
Nordeste pode ser vista de vános ângulos. Quando temos um banco oficial, queremos que ele
opere dentro das leis do mercado, que seja eficiente, que pague dividendos, porque quase todos, no caso os bancos comerciais, também têm
com acionistas privados. Portanto, não é de boa
política começar a estabelecer cnténos exógenos,
forçando o banco a fazer ISSO ou aquilo. O Banco
do Brasil não deveria receber o mapa do Governo
dizendo quanto deve emprestar, porque nesse
momento ele vai pedir o restabelecimento da sua
conta de movimento. Ele faz isso com satisfação
se os prejuízos depois são assumidos pelo Tesouro. E é uma má politrca colocar um banco a operar
e o Tesouro a assumir completamente a responsabilidade dos prejuízos.

Sou de opinião que o banco, como tal, deve
ter autonomia dentro daquele parâmetro da política geral. Mas se o Governo quer aumentar a
atividade bancária e a oferta de recursos financeiros para uma determinada região, como o Nordeste, deve fazê-lo através de bancos especralizados. Para isso foi criado o Banco do Nordeste,
que opera tanto como banco especializado quanto como banco comercial. Ele poderia ter sua
carteira recheada, poderia dispor de mais recursos ainda e cumprir realmente a política do Nordeste, porque, então, o Governo sabe que está
praticando não apenas uma política bancária, mas
também uma política de desenvolvimento de uma
região específica - sem dissolver a COisa, dentro
de um mar imenso como é o Banco do Brasil,
que muitas vezes se utilíza da escusa de que o
Tesouro Nacional precisa assumir a sua responsabilidade. S. Ex' tem razão quando diz que retírar-s
do Nordeste a ação dos bancos oficiais é ir contra
a declaração clara de todos os governos no sentido de priorizar o desenvolvimento da região.
A questão do Banco do Brasil ser credor do
Brasil, pode ser formulada de outra maneira. O
Brasil não é credor de si mesmo. Se o Banco
do Brasil é credor do Brasil, então ele deve a
alguém Esses recursos não foram criados pelo
Banco do Brasil. Ele se alimenta no mterbancário,
obtém recursos lá fora e repassa para o Brasil,
como fazem os bancos privados - o Banco Real
e o Banespa, são credores do Brasil lá fora. E
quando o Brasil negocia sua dívica lá fora o faz
também com eles, mas pelo simples fato de que
eles não têm nenhuma autonomia, de que são
pendências completamente dependentes de refinanciamento lá fora. Portanto, é como se o Brasil
devesse a si mesmo. Não se pode imaginar que
o Banco do Brasil seja tratado como banco. O
City Bank, por exemplo, que é um grande credor
do Brasil, no sentido de que o nosso País é realmente o campo de aplicação dos recursos que
ele coleta no mundo inteiro. O Banco do Brasil
foi apenas um agente do Governo brasileiro para
coletar lá fora recursos em momentos em que
isso lhe convinha. Portanto, sempre haverá a necessidade de separar as duas coisas.
O SR. WALTER BARELLI - Com relação à
questão dos bancos estaduais, estes são um belíssimo exemplo de corno o Brasil pode administrar
o sistema financeiro, demonstrando que a poupança é um serviço público, uma concessão que
a Nação oferece debaixo de determinadas regras,
o que possibilita que setores não produtivos, através da intermediação financeira, tenham lucros.
Os bancos estaduais são o exemplo de que isso
pode ser gerido de outra forma. Bancos estáveis,
como o aqui citado pelo Sr. Presidente, são fundamentais, são estaduais, eu diria, são estatais. Este
é o maior exemplo que temos de um novo processo de funcionamento do sistema creditício.
Temos inúmeros bancos que não devem nada
a ninguém, que são rentáveis. Levantei problemas
de alguns deles quando passaram a funcionar
também como uma espécie de conta de movimento de Governos estaduais. Parece que não
é o caso específico do de Alagoas. E também
mostrei que isso também depende da forma como financiamos os Estados.
A reforma tributária é uma necessidade. E nós
já perdemos, nesses dois anos, duas possibilidades de fazê-Ia: quando foram mudadas depois
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as régras do jogo, e que inviabilizou o que se
tinha conseguido com grande esforço em dezembro de 1985; e mais recentemente, com o Cruzado 11, quando se tornou inviabilizável outro sistemà
de créditos. Este é um grande exemplo.
No que se refere ao caso específico do IM,
creio que é uma questão de pressão política, de
tratamento discriminatório. É o que posso responder, pOIS tomei conhecimento do fato, aqui, agora.
Com relação ao Banco do Brasil, o banco existe
também para isso. Um banco estatal deve financiar o desenvolvimento e pode assumir créditos
em nome do Governo brasileiro. Esta frase de
que o Banco do Brasil é o maior credor do País,
mostra que ele financiou determinadas atividades.
Por ordem do Tesouro Nacional, das autoridades
monetárias, o que se precisaria saber é como,
ao longo do tempo, na definição dessas polítícãs,
foram feitas aberturas de créditos em nome do
Governo. Se para beneficiar ou não o progresso
nacional. E isto não com relação ao Banco do
Brasil, pois neste temos confiança em que normalmente elas são feitas com Isenção, com procedência e com patriotismo.
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) Agradecendo aos expositores, suas respostas,
concedo a palavra ao Constituinte Adroaldo
Streck.
O SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Ilustres palestrantes, Ministro Celso Furtado
e Prof. Walter Barelli, entendo que a tarefa mais
importante desta Subcomissão do Sistema Financeiro é definir o papel do Banco Central. É claro
que não vamos permitir mais - eu espero que se cometam verdadeiras excrescências, como as que têm ocorrido nos últimos tempos com
relação à nomeação de um presidente ou diretor
de bancos particulares. Isto certamente, depois
da nova ConstItuição, não acontecerá mais.
O Prof. Barelh afirmou que o Banco da Inglaterra exerce o papel de Banco Central, e o Ministro
Celso Furtado disse também que não podemos
concordar com a existêncía de um Banco Central
quase mútil - foi o que S. Ex' deu a entender.
Pergunto se não seria o caso - já que estamos
pretendendo enxugar esta superposição onerosa
de organismos da administração púbhca - de
retornarmos ao regime anterior a 1964, destinando ao Banco do Brasil esta tarefa que já vinha
executando muito bem; com isto, revitalizaríamos
este grande organismo.
O SR MINISTRO CELSO FURTADO- Na realidade, a idéia de um banco central, que surgiu
na Inglaterra, pretendia-se que ele tivesse funções
antes exercidas por um banco privado. O Banco
da Inglaterra era comercial, privado e mereceu
grande confiança por parte dos outros bancos,
começando a Criarlinhas de emprestador de última mstâncía. Desta maneira o Tesouro passou
a atuar através do Banco da Inglaterra. Foi uma
evolução. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, compreendeu-se claramente a interdependência entre a política monetária e a política fiscal.
O Governo da Inglaterra decidiu portanto, que
assumiria a responsabilidade desta política. E o
Banco da Inglaterra foi nacionalizado, transformando-se num autêntico banco central.
Os bancos da Reserva Federal, na verdade, são
associações de bancos regionais dos Estados
Unidos, que também vêm evoluindo Mas, de modo geral, toda a evolução ocorrida nos outros
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países foi no sentido de haver um banco dos
bancos, que é o banco central, e um banco do
governo, que faz adiantamento de caixa para o
governo, estabelece a política de redesconto e
particularmente a política de reserva dos bancos
comerciais. Portanto, são atividades altamente especializadas.
A crítica que se fazia no passado é de que o
Banco do Brasil,conhecendo a carteira dos outros
bancos e concorrendo com eles, não podem ser
um instrumento adequado para fazer a política
de redesconto. Porque na verdade são cartas de
dentro do jogo dos dois lados. Você concorre
e você pratica a política do redesconto. Por maior
que fosse o espínto público e a pureza de intenções desses funcionários, é evidente que houve
uma ambiguidade no Brasil, que era mundialmente referida como algo de esdrúxulo. Podia
até operar bem, mas a verdade é que é atividade
altamente especializada conhecer perfeitamente
a carteira dos outros bancos para exercer a fiscalização bancária com grande rigor. Quando um
banco central conhece bem a carteira dos outros
bancos, ele, através do computador, indica imeditamente a linha de redes para aqueles bancos.
Isto evidentemente tem de ser feito por um banco
que não concorre com os outros. Esta é a razão
pela qual um banco central era necessário no
Brasil,

Em segundo lugar, estas funções foram ~e tornando muito especializadas e complexas. E preciso um corpo de funcionários totalmente dedicados. São razões completamente práticas. Mas eu
não disse que o Banco Central é uma coisa inútil
e, sim, que se levada ao extremo a linha do pensamento do monetarista, que Imagina que basta
manipular a oferta de dinheiro para exercer esta
função no campo monetário, o Banco Central
é mais ou menos iriútil, pois bastaria - digamos
- um computador, que administraria a massa
monetária de um país. Isto eu dizia e é o pensamento do Prof. Newton Fredman. Ele diz claramente que os bancos centrais só existem para
criar problemas, mas nunca disse, por exemplo,
que:os Estados Unidos não devem ter autoridades
monetárias. Disse que nós, os outros países, não
devemos tê-Ias.
Na rmnha opinião a política monetária é algo
de essencial, mas tem de estar perfeitamente integrada com a política fiscal e, portanto, com a
política econômica geral. E preciso haver um órgão que coordene tudo isto. Este órgão pode
ser o Conselho Monetário, mas pode ser outra
coisa. Mas política, porque a definição desta política deve sair do Congresso Nacional. Quando
se discute o orçamento, por exemplo, no Parlamento da Inglaterra, sabe-se que se está dISCUtindo toda a política econômica financeira e monetária do país, que todos os parâmetros estão
sendo estabelecidos. E neste sentido que o Banco
Central tem de ser altamente eficiente e é necessário, mas não pode andar sozinho, com um autômato, como se pensava antigamente, quando havia a ilusão de que a autoridade monetária era
na realidade uma controladaora dos excessos do
Tesouro. Esta era uma visão totalmente negativa
da política que hoje, creio, está completamente
superada.
O SR. WALTER BARELLI - O nobre Constituinte Adroaldo Streck traz uma reflexão histórica.
Quando foi fundado o Banco Central do Brasil
- inclusrve tinham medo deste nome, porque

era o de uma estrada de ferro não muito bem
administrada e com grande problemas - ele operou com os funcionários do Banco do Brasil, da
antiga Sumoc e de outros setores. Efetivamente,
ele é uma parte do Banco do Brasil: o que houve
foi separação de funções. As funções próprias
de Banco Central que exercia o Banco do Brasil
denominação que, através da Superintendência
da Moeda e do Crédito, passou a ter outra denominação. Acho é viável.Na época defendíamos exatamente isto: o papel do Banco do Brasil como
Banco Central, contmuando com a função que
exercia até 1964 e, de certo modo, até recentemente. Este Banco Central; feito a exemplo do
que dizem os manuais de moeda e crédito é um modelo externo - é puro, reúne as atividades de fomento que deveriam ser de um Banco
Rural do Brasil, de um Banco de Comércio Exterior do Brasil ou do verdadeiro Banco do Brasil,
que é o Banco Rural e do Comércio Exterior.
O SR PRESIDENTE(DivaldoSuruagy) - Com
a palavra o Constituinte Mauro Campos.
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Congratulo-me com o MinistroCelso Furtado pela
brilhante aula que nos deu, prlncipalrnente pelo
poder de síntese que consegue mmístrar através
das palavras. Parabenizo também o Prof Walter
Barelli pelo caráter objetivo do que apresentou
aos Constituintes. Certamente suas idéias serão
de grande valia para todos nós.
Faço a pnmeira pergunta ao MInistroCelso Furtado, porque, de certa forma, o Prof. Barelh, ao
conduzir sua exposição, nos deu a tônica do seu
pensamento. Nós, Constituintes, estamos escrevendo uma nova Constituição, na qual, evidentemente, vem embutido um caratér ideológico. Estamos estudando o problema do sistema fmanceiro e poderíamos definí-Io sistema financeiro
para qualquer regime de economia. A este respeito o Ministro Celso Furtado já externou seu
pensamento, mas gostaria que S. EX fosse bem
mais claro, para que pudéssemos resolver melhor
suas idéias.
Quero saber ainda sobre a questão do limite
da intervenção do Estado no sistema financeiro,
o regrrne de propriedades. O MinistroCelso Furtado é sabedor de que o SIstema financeiro brasileiro é híbrido, com a vivência do sistema do bancos estatais estrangeiros e bancos privados Gostaria, então, que S. Ex' enfocasse um pouco mais
a questão. Reptto também a pergunta feita pelo
Constituinte Fernando Gasparian, porque não ficou muito claro, para mim o pensamento do Ministro em relação aos bancos regionais Em certo
momento de sua exposição, S. Ex" afirma que
nos Estados Unidos os bancos regionais têm o
poder político. Mas quando respondia ao Deputado Gasparian, S. EX confundiu um pouco prejudicando o entendimento da questão.
Agora pergunto aos dois conferencistas sobre
alguns problemas crônicos estruturais da economia brasileira, É sabida. que estamos escrevendo
uma nova Constituição, e temos de saber para
que ela serve. Nós, Constítumtes, e todo o povo
brasileiro entendemos que a nova Constituição
tem o objetivo de superar dificuldades, e problemas estruturais da nossa sociedade Na raiz destes
problemas, com os quais vimos convivendo na
história recente deste País, está o problema da
inflação. O Ministro Celso Furtado, ao descrever
o sistema financeiro e econômico, falou da sua
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complexidade. Sabemos que no bojo da inflação
está a baixa produtívidade do sistema econômico
e que, de certa forma, ela reflete a incoerência
do processo de investimento. Junto a isto está
a nossa insuficiência crônica na capacidade de
geração interna de poupança. Sob este aspecto,
geração interna de poupança, esta Subcomissão
trata do sistema financeiro, mas, no âmbito das
suas preocupações, a Comissão trata da questão
tributária. Por isso pergunto aos dois conferencistas como vêem a questão da geração interna
de poupança e em que medida esta Comissão
deveria preocupar-se com ela.
A última pergunta foge um pouco do tema
constitucional, mas não me furto à tentação de
fazê-Ia ao Prof Barelli, porque sou sabedor dos
seus conhecimentos e da sua preocupação com
o nível de emprego. Especificamente em relação
a esta questão, dá-se como certo que, ao final
dos anos oitenta, o nível de emprego industrial
não será superior àquele que tínhamos no final
da década de setenta. Gostana que o Prof. Barelli
nos fornecesse estes dados.
O SR. MINISTRO CELSO FURTADO-Sr.
Constituinte, evidentemente limitei-me a abraçar
a questão do sistema bancário. Não era minha
preocupação imediata opinar sobre sua estrutura
e sobre o projeto de reforma do sistema bancário.
Creio que existe no Brasil uma tradição de sistema
bancário misto, a qual não podemos ignorar. Dizer-se que os bancos públicos são ineficientes,
é uma Ilusão. Fui diretor de banco público no
Brasil e sei que há padrões de eficiência elevados.
Os custos de operação destes bancos não são
excessivos. Por outro lado, sabemos que todo o
sistema bancário brasileiro - isto já se sabe há
quarenta anos - opera com custos relativamente
elevados Não é que o custo de operação do setor
público seja mais elevado nem que o Banco do
Brasil tenha custos de operação mais altos do
que o setor pnvado. Não. É que todo o sistema
bancáno brasileiro tem um coeficiente de custos
de operação acima do que conheço como padrão
internacional. Isto é dito publicamente e nunca
foi negado. Portanto, são dados que temos de
conhecer.
Temos de pensar em aumentar a eficiência do
sistema bancário e também sua capacidade como instrumento de ação do Governo ou dos órgãos de política. A coisa que me parece mais
grave neste sistema misto é que a responsabilidade de fiscalização do sistema bancário privado,
que cabe ao Governo, é exercida com grande
ineficiência. A fiscalização bancária brasileira já
era ineficiente na época clássica da Feban e, depois, passou a ser pior, Quanto a isso, o Prof.
Barellitem toda a razão. Criou-se um Banco Centrai para fazer uma autêntica fiscalização e o que
se viu foi uma baixa considerável nos padrões
de físcahzação, com grandes escândalos, o qual
diz respeito à suspensão arbitrária de fiscalização
bancária no Brasil.
Portanto, pensar no sistema bancário privado
ou público é simplificar a questão. Temos uma
tradição de sistema misto. Precisamos saber quais
são as funções do Governo e aumentar sua eficiência naquilo que lhe compete. Só a ele cabe
fiscalizaros bancos privados e garantir, não tanto
a sua solvência, mas a sua Iiquidez, dos bancos
privados, através de uma política adequada de
redesconto. O próprio sístema bancário público
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brasileiro tem uma tradição brilhante, porque o
Banco do Brasil sempre foi uma grande instituíção, reconhecida como uma das que mais prestaram serviços à Nação brasileira. Eu respeito muito
e diria que a idéia de destruí-Ia, de reduzir seu
campo de ação, foi uma conspiração de quem
não podia corresponder a uma idéia aceitável do
que deve ser o sistema bancário brasileiro. Temos
de guardar esta tradição.
Por último, também temos de sanear, reformar
e restabelecer a dignidade, a respeitabilidade dos
bancos estaduais que, por um problema de conjuntura política, também se degradaram excessivamente. Há bnlhantes excessões, e nós a reconhecemos, mas existe também um enorme trabalho a ser realizado, um trabalho sério que dará
a estes bancos grande autonomia com respeito
aos governos estaduars, Esta é uma questão de
legislação, e não simplesmente um problema de
se ter gente honesta ou desonesta. É preciso haver
uma legislação concreta, específica, para que se
possa pumr adequadamente aqueles que não
cumprem a legislação. Enfim, que os bancos estaduais sejam instituições que gerem recursos ou
repasses captados localmente, mas dentro dos
critérios que são essenciais para a existência do
sistema bancário.
Referi-me mais ao bancos regionais, porque
eles são do Governo Federal, como o Banco do
Nordeste do Brasil, Criado para corrigir as insuficiências do sistema bancário federal numa região
como o Nordeste. E o Banco do Brasil começou
a se afastar de onde eram instaladas agências
do Banco do Nordeste. Isto é completamente absurdo. Ele veio para reforçar e não para substituir.
No crédito especializado, no Brasil, ele foi um
grande banco inovador, indo muito além do que
se.conhecia de experiências brasileiras anteriores.
Quando quisermos estruturar o sistema bancérío privado, público, misto, estadual, federal tenhamos em conta que os bancos são, primeiramente, comerciais, que operam com depósitos
a curto prazo ou com recursos que se financiam
no mercado de dinheiro, em grande parte, ou
são especializados. Segundo a nossa tradição brasileira o banco privado não é especializado Qual
o resultado da lei, de 1964 que criou os bancos
de ínvestirnento? Todos regrediram para a condição de bancos comerciais disfarçados. Portanto,
não existe no Brasil banca especializada privada
para empréstimo de rnédro e longo prazos.
Isto é responsabilidade do Poder Público e está
ligado à questão - e o Constituinte a colocou
muito bem - das fontes de nossa inflação.
A primeira fonte da inflação brasileira - permitam-me dizer de maneira tão simplória - é o
desequilíbrio essencial existente na nossa economia, em que há grande dinamismo no setor de
investimento e grande lentidão no setor de formação de poupança. Toda economia se equilibra
através da igualização de poupança e investimento. Temos, grande potencial de investimento por
capacidade empresarial, que creio ser um dos
mais notáveis do mundo. Isto é reconhecido e
admirado lá fora. Quándo se abre um pouco a
tomeira, criam-se, por exemplo, como ocorreu
facilidades como no ano passado, 170 mil novas
empresas no Brasil. Não se vê isto em outras
partes. Isto mostra formidável capacidade de
ação, de dinamismo da classe empresarial deste
País, que é, provavelmente, o nosso maior capital
O que temos do outro lado? Um mercado concen-
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trado na classe média e submetido a um permá- muitas vezes de forma injusta Sabemos que o
nente processo de pressão para consumir. O bracampo financrou a expansão industrial, sabemos
sileiro é um dos grandes consumistas do mundo.
que o Nordeste financiou a expansão do Sul, de
Todos estamos endividados, todos estão viajando
São Paulo. Então há necessidade desse rnecaRara a Europa, para onde seja, etc. se endividando.
rusmo de crédito socral, O crédito só tem sentido
E uma sociedade orientada para consumir, a clasnuma SOCiedade subdesenvolvida ou que se quer
se média brasileira Assim é a nossa economia.
desenvolver se está vinculado ao aspectc da sua
Há esta contradição: um povo que não quer poufinalidade social. É IStO que a Constituinte tem
par - tem uma taxa baixa de poupança - e
de legislar
A preocupação com a questão do emprego
uma sociedade que quer investir muito exige do
Governo uma responsabilidade considerável na
é Importante, porque se a economia brasileira
formação da poupança.
não crescer o que deve este ano, não criará emNo Brasil, a verdadeira poupança para aplicapregos para a população emergente. O ano pasção a médio e longo prazos tem sido compulsória
sado fOI excepcional em termos de queda das
Como se criaram bancos especializados no Brasil, taxas de desemprego e de incorporação de mãoque necessita de poupança a médio e longo prade-obra no mercado. Mas, ao mesmo tempo, tozos? Com o empréstimo compulsório - fOI o
das essas características demográficas estão ascaso do BNDE. Assim tem sido. O que é o PIS, sociadas a uma caraterística de mudança tecnolóo Pasep? São mecanismos de poupança compulgica Os bancos são exemplo de uso da nova
sória, que err- determinados momentos perrní- tecnologia, que muda completamente o perfil da
oram que o crédito especializado se desenvolmão-de-obra. Esta preocupação também tem de
vesse e o País alcançasse esta fase de crescimento
ser trazida à Constituinte, na medida em que a
que hoje conhecemos e admiramos. Portanto, a
geração de emprego produtivo ou de ocupação
para o brasileiro é um dado importante. E, então,
responsabilidade pública é considerável no que
diz respeito à captação de poupança, que não
mecanismos como a redução progressiva da jornada de trabalho se tornarão uma necessidade
tende a ser espontânea, no Brasil - porque a
dentro desse esforço constituinte.
poupança espontãnea é menor do que o que consome a classe média em financiamento - cabe
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Tem
evidentemente, a uma política fiscal, no que diz
a palavra o Constituinte Basílio VilIani.
respeito às empresas para autofinanciamento, ao
O SR. CONSTITUINTE BASíuo VlLLANI- Sr.
Governo, no que diz respeito ao setor propriaPresidente, Sr. Relator, Exrn- Ministro da Cultura,
mente estatal. Exemplos de poupança compulDr. Celso Furtado, Dr. Walter Barelli, pretendo
sória ou semi compulsória, que são as complefazer duas perguntas, a primeira para o Ministro
mentares do salário, como no caso da Previdência
Celso Furtado.
Social do PIS e o Pasep.
A grande preocupação, hoje, no Brasil, é a taxa
Não diria, portanto, que a inflação brasileira é
de juros elevada O País inteiro sabe que V. Ex'
um problema de baixa produtividade. Há países
é detentor de vasta cultura econômica. E, por
que em relação ao Brasiltêm produtividade baíxísse tratar de assunto bastante técnico, seria muito
sima e suas economias são totalmente estáveis.
importante para nós, que pertencemos a esta CoA produtividade brasileira, digamos, corresponde
missão, é muito importante que V. Ex' nos desse
ao nível de renda, no Brasil, que hoje não é baixo.
algumas explicações a este respeito.
O que existe, na realidade, é que a economia
Voltamos à Ciranda financeira, e a taxa de juros
fez esse enorme crescimento que se fez em beneestá insuportável.
fício de uma classe média que está longe de ter
as tradições e os hábitos do bom capitalismo traGostaria de saber do senhor, talvez não seja
dicional que era a boa poupança, o pé-de-meia,
uma pergunta; mas gostaria que o senhor nos
formas indiretas, etc. Isso fOI destruído, em parte,
desse uma explicação em razão de tratar de aspela inflação e, em parte, também pela orientação
sunto bastante técnico. Sabemos que para baixádo nosso desenvolvimento para o consumismo
la, a taxa de juros, há necessidade de se diminuir
exacerbado.
O SR WALTER BARELU- Quero acrescentar a taxa inflacionária Coloco então, a emissão de
moeda e expansão da base monetária versus
pouca coisa no que se refere à questão da poua emissão de títulos da dívida pública. Sabemos
pança. Os mecamsrnos de poupança passaram
a ser compulsórios Este é um ponto importante, que na expansão da base monetária não pagamos
porque, por exemplo, existe o Fundo de Garantia juros, mas os pagamos através da inflação _
e há dois anos não se faz casa popular no Brasil, a expansão da base monetária é inflacionária A
emissão de títulos da dívida pública, está praticaHá a poupança obrigatória, rnas a questão da
dívida interna leva a que uma parcela das cader- mente sem controle..sem acompanhamento por
netas de poupança se transforme em financia- parte da sociedade - nem sabemos de quanto
mento; é tranferida para o Banco Central como é a dívida pública o que seria mais interessante:
a expansão da base monetária ou a continuação
uma forma de esterelização de recursos e tamda emissão de títulos da dívida pública desenbém de financiamento da dívida interna. São asfreada e sem controle? Parece-me que hoje a
pectos seriíssimos.
despesa com juros da dívida pública atinge 48%
O Fundo de Garantia vem do mesmo setor;
antigamente era do Banco Nacional da Habitação, da causa do déficit público.
Gostaria de ouvi-lo numa explicação, talvez não
agora a Caixa Econômica Federal. Os outros fundos também precisam de disponibilidade para seja uma pergunta sobre a emissão, a expansão
o seu exercício, para se transformaram em investi- da base monetária versus a emissão de títulos
mentos. Hoje, à tarde, ouviremos o depoimento da dívida pública, pagando o Govemo o juro de
dos companheiros do Banco Central, que, espero, 22% , o que é absurdo.
Dr. Walter Barellí, na proposta à Constituinte,
expliquem melhor essa questão. Há outro aspecto: o banco em si também drena poupança, e V. S', coloca: E competência da União..." Pediria
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permissão a V. S' para acrescentar - e lhe pergunto se concorda: "É competência da União,
através do Banco Central, livre e independente
do Poder Executivo, emitir moeda, porém sob
limitação e autorização do Congresso Nacional."
Faço outra pergunta a V. S', tendo em vista
o seu vasto conhecimento, como ex-funcionário
do Banco do Brasil: quais foram as consequências, para a sociedade e para o Sistema FInanceiro, da retirada da conta de movimento do Banco do Brasil? Faço esta indagação, uma vez que
já estivemos debatendo o assunto, que por falta
de tempo, não foi muito bem explicado É muito
importante que todos os membros da nossa Comissão tomem conhecimento disso.
O SR.PRESIDENTE (DivaldoSuruagy) - Pediria licença aos nossos expositores para convidar
o Relator da grande Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, o Constitumte José
Serra, para compor a Mesa.
Concedo a palavra ao Relator da Subcomissão,
Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) Quero justamente dizeraos expositores que talvez
possa parecer que estamos fugindo um pouco
da nossa função, qual seja a de discutir o Sistema
Financeiro na Constituição Mas na verdade o procedimento que estamos adotando é o de ouvir
idéias para que possamos fazer as sugestões à
Subcomissão no que se refere ao Capítulo do
Sistema Financeiro da Constituição e utilizar o
material restante, que será realmente bastante
grande que será utilizado nas leis complementares e ordinárias que serão feitas e que, inclusive
de acordo com proposição da Comissão de Sistematização, será colocado nas Disposições Transitórias da Constituição um procedimento prioritário para os trabalhos gerados pelas Comissões
e Subcomissões da Constituinte, a fim de que
rapidamente as leis complementares e ordinárias
sejam produzidas e aprovadas rapidamente. Por
isso, esta a razão da amplidão das perguntas. Podem ficar certos os Srs. expositores de que suas
explicações serão muito úteis para os nossos futurol> trabalhos fora da Constituinte
O SR. M[N[STRO CELSO FURTADO - Sr.
Constituinte BasílioVilani, as explicações que procurei dar referem-se exatamente a esta questão:
por que temos, no Brasil,taxas de juros tão elevadas. Que explicação existe para isso? As taxas
de juros elevadas não têm um objetivo em si;
não causa, por exemplo, aumento na taxa de poupança, como ocorre na da teoria tradicional se eleva a taxa de juros, aumenta a taxa de poupança. Não é isto, sabemos perfeitamente. As taxas de juros elevadas - procurei exphcar - são
essencialmente consequência da forma tradícional de operar o sistema bancário, em que se controlem os juros passivos, isto é, os juros que pagam os bancos, pelos seus depósitos - tradícionalmente os bancos pagavam juros apenas pelos
depósitos a prazo. Isto ocorre no Brasil, como
nos Estados Unidos, em toda parte. Este era o
grande freio, porque, como o sistema bancáno
como um todo tem a capacidade de criar liquidez
- e eles ganham dinheiro quando cnam dinheiro
- ele tende a expandir o crédito e, portanto, a
maximizarseus negócios. Por outro lado, quando
aumentam as taxas de juros, aumentam as comissões, aumentam os chamados spreads, etc. e

o banco ganha mais. Portanto, se deixarmos a
situação apenas por conta da lei do sistema monetário e financeiro, haverá uma tendência à exacerbação da especulação. Foi o que aconteceu
no Brasil. Não se pode explicar o aumento das
taxas atuais, senão pela exacerbação da inflação
Como expliquei, nunha situação inflacionária,
com a fuga do dinheiropermanente, é muito difícil
saber qual será a taxa de juros do futuro.
O Constituinte sugere, por exemplo, que ao
invés de emitir títulos, o governo emita papelmoeda - é mais barato, gasta menos. O que
aconteceria se o Governo aumentasse a massa
monetána? Os bancos teriam aumento considerável de disponibilidades, fazendo crescer a base
monetária. Poder-se-ia dizer: "O Banco Central
Imediatamente estabelece, então, aumento da reserva compulsória e anula o que fez". Poderia
ser uma hipótese. Mas o que ele está dizendo,
provavelmente, é outra coisa: "Aumenta e deixa
nas mãos do bancos." Aumentando a base rnonetáría, como já indiquei aqui, há uma fuga do dinheiro pelo fato de estarmos num processo inflacionário, aumenta a velocidade de circulação do
dinheiro e, conseqüentemente, cresce a procura
de títulos, porque todo mundo foge do ativo monetário para o ativo financeiro - para os títulos.
Evidentemente, se há grande busca de títulos,
estes vão ter seu valor aumentado. Havendo uma
corrida pelos títulos, cria-se uma tensão no mercado financeiro, que vai elevar as taxas de juros.
O Governo não pode - digamos assim - modrficar as taxas de juros emitindo papel-moeda.
Pelo contrário, como o dinheiro é desvalorizado,
ninguém o quer; todo o mundo quer títulos, quer
liquidezatravés de títulos, e estes digamos assim,
são leiloados, pagando-se mais por eles, com taxas de juros cada vezmais elevadas. E novamente
se está dentro da confusão em que nos encontramos.
Portanto, o problema não é este; devemos ver
o essencial. Primeiramente é uma questão de disciplina, de acabar com a especulação. E esta terminará, aqui como em qualquer outra parte, se
houver uma regulamentação do comportamento
dos bancos; mas no que se refere ao spread,
como se fez agora Isso é Importante, mas não
o essencial. O essencial é que os bancos emitam
certificados de depósitos bancários, mas que não
possam pagar por eles mais do determmada
quantia. Isto ocorria nos Estados Unidos, até que
houve a grande explosão do eurodólar, quando
tiveram então de liberar os certificados de depósitos bancános, pelo fato de que os certificados
de eurodólar eram livres.Então, fugia-se para ele.
No nosso caso, não somos parte do sistema do
eurodólar. Portanto, poderíamos perfeitamente
voltar à boa tradição de disciplinar as taxas passivas de juros dos bancos e, desta forma, evitar
o excesso de especulação.
Há outro problema importante: o Governo emite títulos permanentemente para rolar sua dívida
interna ou para financiar o seu déficit. No ano
passado, por exemplo, o déficit do Governo, no
setor público, foi aparentemente muito pequeno.
Os recursos financeiros absorvidos pelo setor público, do setor privado, foram relativamente modestos, mas por condições muito especiais, que
prevaleceram no ano passado. É que o Governo
pôde emitir70 bilhões em papel-moeda, sem que
isso modificasse o volume de meios de pagamento, porque a velocidade de circulação do di-
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nheiro baIXOU rapidamente, com o Plano Cruzado.
Foi um privilégio úmco. Foi possível, então, financiar o déficit do setor púbhco de maneira relativamente simples.
Ainda assim, a dívida interna aumentou
O Governo,portanto, terá de enfrentar o problema da dívida interna, no que tange aos títulos,
ao mercado financeiro, e não ao mercado monetário. Ele tem de enfrentar a especulação com
certos meios; mas, por outro lado, ele terá de
enfrentar o problema fundamental de uma enorme dívida, que é rolada dentro de um mercado
especulativo. V. Ex" disse: "posto que existe inflação ..." Não; a inflação foi retroalimentada pela
especulação. O que tivemos? Novamente uma
corrida do dinheiro, com o Cruzado 11 e, portanto,
uma busca de abrigo em função da expectativa
de Inflação. O sistema- bancário imediatamente
sancionou isso, satisfeito, porque ganha mais:
spreads, comissões, etc.
Então, os títulos prefixados passaram a dominar o mercado, e o Banco Central sancionou isso
- é esta a verdade - quando prefixouuma mflação que até ficou abaixo do previsto. Portanto,
ele sancionou a política de especulação. Uma vez
feito isso, criou-se evidentemente, um aumento
de custos financeiros para toda a economia, porque essa taxa especulatíva de inflação retropenetrou na economia, como custos financeiros.
Passamos a ter, então uma inflação de custos,
criada pela situação especulativa.
Vejam como, em pouco tempo, passou-se de
uma expectativa de inflação relativamente pequena para uma imensa expectativa de inflação. Foi
um caso cláSSICO - que vai figurar nos livros
de texto- de desordem. Considero que a responsabilidade maior foi do Banco Central, que soltou
tudo.
Se queremos voltar à normalidade, temos de
pensar em reduzir a pressão que o Banco Central
exerce no mercado de títulos, porque isso aumenta as taxas de juros. Isso só é possível com
conversão dessa divida,o que já se fez no mundo
inteiro. Faz-se uma conversão da dívida de forma
a que ela perca a Iiquidez. Esses títulos perdem
liquidez e, então, absorvem pressão do mercado
financeiro, o que poderia baixar as taxas de juros.
Para isso, é preciso realizar essa conversão e a sociedade deve cooperar aceitando-a - e
que o próprio Governo, através da política fiscal
ou de outros meios, como empréstimos compulsórios, etc, financie, ele mesmo, parte desse déficit. Em outras palavras, é indispensável que o
Governo de alguma maneira, modifique seu sistema de financiamento, como também apele para
a sociedade no sentido de que aceite conversão
dessa dívida.
Creio já estarem relativamente claros, estes
pontos, que dependem, fundamentalmente, de
uma vontade política.
O SR. WALTER BARELU - Sr. Constituinte,
o texto aqui transcrito é o tradicional da Constituição; não há inovação alguma. A subordinação
ao Congresso está presente, mas é preciso ter
muito cuidado na regulamentação dessa questão.
Se voltarmos a História do Brasil, verificaremos
que o grande problema do Governo João Goulart
era conseguir autorização do Congresso para as
emissões. Torna-se, então, uma política prisioneira de uma maioria congressual, o que pode
até inviabilizar o Governo.

Máiode 1987

DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Levantamos a questão de que o Banco Central
não pode ser autônomo ou independente dos
objetivos gerais da política econômica, do planejamento econômico, mas também não podemos
submeter a capacidade de emissão de moeda
simplesmente na dependência de autonzação e ISSO pode ser, de alguma forma, qualificado
no Congresso Nacional.
A presença do Congresso, então, é importante
que conste da próxima Constituição, mas não
lírrutadora da execução da política econômica.
Tivemos problemas seriíssimos no passado. Não
quero dizer que a redação da sua proposta não
é boa, mas precisamos tomar cuidado para que
fique claro a que emissões se refere, principalmente porque, como bem demonstrou o Ministro
Celso Furtado, hoje moeda é apenas a emitida
pela União, mas também a emitida em qualquer
estabelecimento bancário e outras proposições
de quase moedas que estão surgindo continuamente no mercado. No passado a capacidade
emissora era dos bancos comerciais - havia os
bancos emissores, e isso dependia do lastro-ouro
- depois passou para a União, por problemas
de credibilidade, pois a moeda precisa ter credibíhdade, Hoje, de alguma forma, isso desaparece,
porque o importante não é a moeda escrituraI,
não é a moeda-papel, não é a moeda emitida,
mas sim o giro dessa moeda e os outros meios
financeiros cnados,
Com relação à questão da conta de movimento,
em primeiro lugar quero dizer que, para mim,
é uma honra ter Sido funcionário do Banco do
Brasil, mas eu era um escriturário de agência metropolitana na periferia de São Paulo. Portanto,
pertenci a essa comunidade de funcionários, identifico-me com ela, mas jamais tive acesso às grandes decisões do Banco. Na questão da retirada
da conta de movimento do Banco do Brasil,verifica-se novamente a volta daquela construção perfeita Os defensores do Banco Central queriam
uma construção perfeita. Repito que foi uma
construção de manual de economia. Na sua aula
de economia, eles aprenderam que os mecanismos são esses e têm de funcionar desse modo,
e o B::IncO do Brasil é híbrido, é heterodoxo e
não pode ter essas finalidades.
O Banco do Brasil manteve a conta de movimento até recentemente, antes da criação do Plano Cruzado. O resultado é que o lucro do Banco
do Brasil diminuiu no primeiro semestre - é uma
conseqüência clara. Recentemente, os pequenos
agricultores tiveram problemas de crédito agrícola, dificuldades em conseguir financiamentos,
porque o Banco do Brasil tinha muito mais agilidade, da forma como era administrada a questão
do crédito, do que agora, quando isso depende
de decisões sempre mais acima. Ademais, a Secretaria do Tesouro, que, embora perfeita, foi criada numa construção acadêmica, até hoje não
prestou contas à sociedade. Quer dizer, não mais
existe a capacidade emissora do Banco do Brasil,
através da conta de movimento; temos o sistema
fechado, em termos de construção, mas também
em termos de informação - e nós, economistas,
que queremos analisar o que está acontecendo
no Brasil, não temos as informações. Elas inexistem, apesar de todas as instituições estarem funcínando.
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - O
Constituinte José Serra, na qualidade de Relator

da Grande Comissão - o que o obriga a assistir
aos trabalhos das três Subcomissões - segundo
nosso Regimento tem prioridade na formulção
de suas dúvidas e perguntas.
Pediria, portanto, a compreensão dos debatedores para conceder a palavra ao Constituinte
José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA- Quero
novamente cumprimentar os membros da Subcomissão pela miciativadesta reunião e pela oportunidade de trazer aqui o Ministro Celso Furtado
e o Professor Walter Barelli Como verifiquei,pelo
sumário de suas exposições, trouxeram contribuição bastante Importante para o nosso trabalho.
Queria encaminhar aos expositores duas perguntas que me parecem muito pertinentes para
o encaminhamento do nosso trabalho futuro e
uma opinião a respeito do que seria importante
realmente, do ponto de vista do sistema financeiro, estar contido na Carta Magna, e o que sena
objeto de lei ordmána ou de lei complementar.
Em primeiro lugar, parecem-me extremamente
oportunos encaminhar propostas assim, como a
encaminhada pelo Prof. Barellí, já sob uma forma
bastante concreta. Nesta proposta à Constituinte
há um artigo, o último - não está numerado
- que diz o seguinte:
"A usura, em todas as suas modahdades,
será pumda na forma da lei."
Evidentemente, existe uma tentação de, a nível
da Carta maior do País, estabelecer-se um nível
máximo para a taxa de juros ao tomador Mas
como V. S' e provavelmente V. S' o fez na sua
exposição - conceitua usura? Como conceituar
a taxa de juro real? Acha V S' que essa é matéria
de natureza constitucional? Não estou discutindo
o mérito da questão, a necessidade de haver taxas
de juros menores; estou me referindo especificamente ao fato de ser ela matéria constitucional
ou não.
Uma outra questão diz respeito ao Orçamento,
que tem a ver tanto com esta Subcomissão quanto com a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, que também pertence à nossa
Comissão maior. É um assunto mais geral à que,
gostaria que o MinistroCelso Furtado fizesse referência, se já não o fez referência anteriormente.
Há todo um conjunto características hídridas do
funcionamento do nosso Banco Central, que
cumpre funções do banco de fomento também,
além das que exerce como autoridade monetária,
como a regulação monetária. Há todo um conJunto de despesas que são feitas na prática, via
subsídios de natureza creditícia. Isto não passa
por nenhuma de decisão a nível Legislativo, porque esse orçamento não e encaminhado ao Congresso Nacional. Não há uma discussão, e mesmo em situações de emergência, a nível do Congresso, nenhuma comissão de natureza permanente que possa examinar o assunto, se pronunciar a este respeito e eventualmente se co-responsabilizar por isso São decisões extremamente importantes que implicam, às vezes, uma rnobrlização de vultosos recursos.
Gostaria que o Ministro Celso Furtado disse
importância da à questão como se poderia dar
a ela um novo tratamento a nível constitucional.
Quero dizer também que compartilho da idéia
do Prof.Walter Barelliquanto à questão da relação
Legislativo-Executivo no que se refere à política
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econômica A meu ver, o Legislativo não pode
substituir o Executivo na execução da política econômica. Uma coisa é o controle e a decisão sobre
as grandes questões; outra, é a sua execução.
Se ela for bem ou mal ferta,no Regime Parlamentarista o próprio Congresso julgará e, no Regime
Presidencialista, a própria opimão pública e as
eleições se encarregarão de apontar ou impor
retificações. Mas não se pode imaginar em substituir o Executivo pelo Legislativo, que não tem
vocação para executar a própria política econômica.
Enfim, quero colocar essas duas questões aos
expositores e agradecer ao Presidente da reunião
a oportunidade que me foi dada de entrar no
meio dos diversos colegas que têm feito intervenções ou perguntas. Hoje,por coincidência, há reunião das três Subcomissões, e estou participando
um pouco de cada uma delas para poder acompanhar os trabalhos.

O SR. MINISTRO CELSO FURTADO -A questão colocada pelo Constituinte José Serra com
respeito ao Banco Central leva à discussão de
um tema com o qual não me havia preocupado,
que são as funções que nada têm a ver com
Banco Central e são por ele exercidas atualmente.
Quando imaginei discutir aqui sobre o Banco
Central, pensei em fazê-lo no que se refere à sua
autoridade monetária dentro das distintas funções
de fiscalização, de controle de reservas, de empréstimos de última instância, todos esses instrumentos essenciais para admmístrar a oferta de
dinheiro, as taxas de juros, etc. Quer dizer, um
banco agrícola, que aplica dinheiro, um banco
que substitui o Banco do Brasil, responsabilizando-se por créditos especializados, etc., é algo que
foge completamente a toda a Idéia de Banco Centrai. Portanto, normal é que sejam restituídas estas
funções a quem tem uma rede bancária adequada
para fiscalizaro que está fazendo - não é o caso
do Banco Central.
Em segundo lugar, aonde o Banco Central vai
buscar dinheiro para financiar isso? Esta é a pergunta que temos de fazer, porque o Banco Centrai, a rigor, não pode emitir títulos, senão para
administrar a Iiquidez do sistema. Estes são os
títulos do Banco Central. Não são para obter dinheiro, para ter acesso à poupança. Ele compra
e vende títulos para administrar a liquidez do sistema monetário e, portanto, não pode captar poupança própria por esse meio, como se tem feito
no Brasil. O Banco Central só pode emitir títulos
para captar poupança, se isto for autorizado pelo
Tesouro e permitido pelo Congresso. Isso é o
que se faz no mundo inteiro. Quando se estabelece o orçamento do ano, as formas de financiamento, e verifica-se que são necessárias operações financeiras internas de tal natureza, os títulos
são emitidos pelo Banco Central para o Tesouro,
seja como adiantamento de caixa, seja como captação efetiva de recursos para executar o orçamento. Estas funções precisam estar perfeitamente definidas e esclarecidas no Banco Central.
O Constituinte tem razão quando chama atenção
para fato dessa natureza. Isso me leva, então, a
discutir a segunda questão, também da maior
importãncia: a execução do Orçamento da República.
Na realidade, a lei nobre, a mais importante
de todo o País não é a lei que estabelece um
orçamento. O Congresso se reúne e, ao votar
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o Orçamento, fíxa também as bases da política
financeira e, indiretamente, da política monetána.
Tudo ísso está incluído no Orçamento.
Agora, por que o Banco Central pode fazer o
que faz? Por que a própria Seplan manda para
aqui e para acolá recursos que não estão previstos
no orçamento e não foram sancionados pelo Congresso Nacional? Portanto, grande parte do dinheiro público aplicado no Brasil não tem nada
a ver com o que foi decidido, planejado e sancionado pelo Parlamento. O que ocorre é que o orçamento é calculado com base em moeda fictícia,
tem preços de um determinado momento, como
aconteceu no orçamento deste ano, quando simplesmente foi ignorada a taxa de inflação. E como
no ano passado também. A partir de um certo
momento, começa a haver diferenças de caixa,
começa a fluir recursos para o Tesouro que não
estão previstos no orçamento, que resultam simplesmente da correção monetária. E o Tesouro
Nacional ou o Banco Central passa, na realidade,
a inventar outro orçamento paralelo àquele votado
pelo Congresso Nacional. Decidem se isso se
completa ou não; isso se corrige, isso não se
corrige. Assim, alguns setores são prejudicados
e outros, favorecidos.
De outra forma, a administração propriamente,
a burocracia, ao transformar o orçamento monetário em orçamento real, passa a dispor de enorme arbitrio na aplicação de recursos, substituindo
o Congresso Nacional. Portanto, a Constituição,
para preservar a autonomia do Legislativo, o seu
privilégio único de autorizar impostos e determinar a aplicação de recursos, tem de fixar o orçamento em uma moeda real. Para esta moeda,
podemos imaginar várias formas. Ela pode ser
corrigida mensalmente sob a forma de obrigações reajustáveis. Este já é um problema técnico.
Mas é necessário que o orçamento votado no
Congresso Nacional, seja aquele que será executado; portanto, numa moeda que corresponda
àquela, em que serão arrecados os recursos. Se
a inflação aumenta ou diminui, evidentemente essa moeda se adapta a isso. Desta forma, tira-se
do Executivo o poder que tem hoje de aplicar
arbitrariamente grande parte dos recursos ou de
não aplicar os que foram aprovados pelo Congresso Nacional.
Creio que este não era assunto a ser hoje aqui
abordado. Mas já que o Constituinte José Serra
chamou a atenção para este fato gostaria de deixar registrado o meu ponto de vista.

o

SR. WALTER BARELU - Quanto à colocação do Constituinte José Serra sobre proposta
que coloquei, submeto à consideração dos Srs.
Constituintes, quero dizer que este é o termo usado na Constltuição de 1946, na qual existia um
artigo dizendo que a usura, em todas as suas
modalidades, seria punida na forma da lei. Trouxe
problemas, porque as taxas de juros estavam fixadas exatamente em 12% - proposta agora feita
pelo Constituinte Fernando Gasparian - e só os
bancos ofícíaís cumpriam essa norma constitucional, pois os demais encontravam mecanismos
e fugiam da taxa de juros oficial.
A questão da taxa de juros é séria no momento,
e em um depoimento à Constituinte não se poderia desconhecer o que está por trás dessa proposta. Embora esteja escrito que a usura será
punida na forma da lei e não há aqui proposta

dos 12% ao ano do Consntuínte Fernando Gasparian - deixa-se indefinida a sua prática. O Congresso Nacional fIXOU, por exemplo, determinadas
regras para as vendas a crédito O que fazem
os grandes magazines e as financeiras? Impõem
taxas além de qualquer imaginação. E o crédito
de balcão que está exatamente previsto no crime
de usura, se esta for considerada crime nesta Nação. É apenas uma reflexão, que logicamente depois deveria ser amadurecida pelo Congresso Nacional. Por isso não é defInido o como, mas existe
a atividade criminosa de explorar o sistema de
crédito de determinadas maneiras. Se ele fica sem
regra, acontece o que vimos várias vezes, principalmente no setor de financeiras, porque o tomador de CDB, que pode ser uma indústria, tem
informações suficientes e nunca vai pagar o juro
que paga o comprador de um eletrodoméstico.
Também acho que deve hazer - não sei se no
capítulo que regula o sistema fínanceiro - propostas sob o crime contra a economia popular
praticado por aqueles que rondam repartições públicas, aproveitando-se das agruras daqueles que
não recebem gatilho salarial ou coisa que o valha
e precisam sobreviver. Então, há um crime a ser
categorizado, e é por onde o Constituinte pode
começar a falar sobre a taxa de juros Não estabeleço na minha proposta qual seria a taxa de juros
real ou como se chegaria a ela, porgue estaria
restringindo demais Isso tem de ser tratado por
uma lei ordinária, no meu modo de ver, porque
mudou o conceito de juro no Brasil. A origem
da palavra usura vem do juro de 11 %.
Portanto, considero importante a inexistência
de um mecanismo constitucional que exija uma
legislação para ímpedir crimes como o praticado
contra a economia popular
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -Imagino que seria muito importante para os nossos
trabalhos a opinião do Ministro Celso Furtado sobre a questão da usura.
O SR. MINISTRO CELSO FURTADO-A partir
do momento em que se define o conceito de
usura, evidentemente ela tem de ser punida. Introduziu-se a figura jurídica de usura. Considero que
na situação do mundo de hoje, dada a tremenda
diferenciação - esse contínuo (?) existe nas formas de dinheiro, quando o conceito de liquidez
passou a dominar e substítutu o conceito de dinheiro - o que importa é uma adequada administração dos meios de pagamento, digamos, da
base monetária, e da taxa de juros. Isso feito, a
idéia de usura desaparece. Quem não obedecer
a essa disciplina - os bancos pagam tanto pelos
depósitos a prazo e tanto pelos Certificados de
Depósito, etc. - ou seja, as instituições não bancárias que especulam com dinheiro serão enquadradas em crime contra a economia popular. Não
é um problema da idéia clássica de usura.
Como expliquei também, o sistema bancário
se diferenciou, e o banco de múltiplos propósitos
é tão complexo, que o que se chamam juros são
apenas uma parte daquilo que se paga ao banco.
Portanto, ele pode perfeitamente receber recursos, taxar os serviços que presta, e dessa forma
ter as taxas de juros relativamente mais baixas.
Não é apenas através dos juros que podemos
saber quanto custa hoje a intermediação financeira.
Em princípio, eu diria que o conceito de usura
deve ser categorizado no Código Civil e a sua
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prática punida como infração a ele. Mas não imaginaria dentro de uma Constituição uma referência a alguma coisa que praticamente não tem
relevância do ponto de vista da formulação de
uma política monetária.

O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) -Antes de conceder a palavra ao Constituinte Luiz
Gushiken, obrigado por um compromisso assumido anteriormente e surpreendido com a ausência do Presidente, Senador Cid Carvalho, e do
2°-Vlce-Presidente, Constituinte Sérgio Werneck,
convidaria o Constítuinte João Machado Rollemberg - não por ser o menos jovem da nossa
Subcomissão, mas por ser um dos mais talentosos, para presidir os nossos trabalhos.
Destacaria, mais uma vez, a imensa honra que
foi para a Subcomissão do Sistema Fmanceiro,
ser brindada com as magnífIcas conferências desses dois homens que emprestaram o melhor da
sua capacidade ao desenvolvimento brasileiro, c
Ministro Celso Furtado e o Dr. Walter Barelli. A
eles, a nossa admiração, o nosso respeito e a
nossa gratidão.
,
Com a palavra, o Constituinte Luiz Gushiken.

---

:

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN- Tenho quatro perguntas a f~r ao 'Ministro Celso
Furtado, sendo que três são dirigidas também
ao companheiro Walter Barelli.
Ministro Celso Furtado, no último painel, o Presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, numa das proposições à Constituinte, vincula o crédito ao interesse social. O Prof. Barellí, nas suas
diversas propostas, avança mais nessa idéia, enumerando aquilo que é do interesse social. Perguntaria a V. Ex' se concorda com a proposta do
Prof. Barelli, que é o quarto artigo desse documento.
As outras três perguntas são dirigidas aos dois
expositores.
No Brasil, a formação de conglomerados, essa
incorporação de bancos veriflcada na década de
70, deu-se em função da criação no setor financeiro da economia de escala, para diminuir o custo e o preço do produto. Ocorre que veríflcamos
uma brutal diminuição de custo, mas o aumento
excessivo do produto, que é o dinheiro. Temos,
hoje, na economia brasileira, a presença do oligopólio financeiro. Este tem uma propensão natural
a acatar uma lei, que é de imprimir um preço
mais baixo na captação e cobrar mais caro no
empréstimo, o que faz com que o custo financeiro
do setor produtivo se eleve continuamente, dependendo da força do oligopólio.
Aqui, na Constituinte, existem companheiros
ligados a regiões mais carentes que têm uma
preocupação muito grande no sentido de evitar
a drenagem de recursos dos Estados a que pertencem. E sendo que esta drenagem está vinculada ao tamanho das empresas, porque um Bradesco, por exemplo capta recursos no Nordeste
e os aplica no setor produtivo, que está localizado
no Centro-Sul.
Perguntaria, então, aos expositores se, face ao
tamanho dos bancos brasileiros como o Bradesco
e o Itaú, a simples proposta de regionalização
conseguiria imprimir competitividade tal, a ponto
de quebrar essa força oligopólio financeiro no
Brasil.
A segunda pergunta diz respeito ao regime de
propriedade do sistema financeiro. Não queria
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questIonar se a estatização é mais ou menos importante. Colocaria de outra maneira essa questão. Nos compêndios de Economia, aprendemos
que a função precípua do intermediário financeiro
é de captar e aplicar recursos. É esta a Idéia existente nos livros; eles passam a idéia da neutrahdade do intermediário financeiro. Ocorre que
não existe neutralidade na intermediação financeira. Como político, creio que temos o dever
de fazer um julgamento valorativo no ato de aplicar o recurso da economia, ou seja, 'J crédito
merece uma definição com relação aos objetivos
a que se propõe. Se definissemos o crédito de
acordo com o que propõe o Prof. Barelli e o Dr.
Camilo Calazans, o modelo ideal de sistema financeiro necessariamente seria aquele não baseado
no lucro. Se temos um julgamento valorativo sobre o papel de crédito, o modelo ideal de sistema
financeiro terra de basear-se na eficiência e não
no lucro. Em decorrência disso, evidentemente,
poderia surgir a idéia de estatização como regime
mais eficaz. Concluindo, a pergunta é esta: o modelo ideal não seria aquele não baseado no lucro?
A terceira pergunta diz respeito ao controle social. Reputo esta como uma das questões mais
importantes, principalmente se o nosso sistema
financeiro for estatizado. Citarei algumas experíências que tive na condução de um sindicato
de bancários, relativas a falcatruas ocorridas num
banco estatal.
'
Na época do Maluf, os créditos eram feitos de
tal maneira que era visível que existiam garantias
para determinado crédito. Funcionários de alguns
setores desse banco, preocupados com aquela
política, passavam mformações para o sindicato,
e este, a partir daí, tornava publicas aquelas medidas por baixo do pano, política que foi muito eficaz. Não sei se conseguimos acabar com os desmandos, mas tomamos publico através de quase
quinhentos mil exemplares, em denuncia a vários
jornais, naqueles empréstimos que estavam sendo feitos no Banespa.
Esses funcionários têm dificuldades em se postar publicamente para um denuncia dessa envergadura, porque correm o risco de perder o emprego. Então, o controle social- que, acho, é possível desde que o trabalhador participe da gestão
da coisa publica - merece grande atenção de
nós, Constituintes. Não sei se esta é matéria a
ser regulamentada a nivel de Constituição.
Mas creio que o controle social nas organizações publicas, se tornava mais eficaz se déssemos imunidade ou alguma coisa neste sentido,
para o functonárío que viesse a depor contra uma
atitude da direção da empresa que contrarie os
interesses da, Nação. A pergunta, então, seria a
seguinte: não seria uma colocação interessante
transformarmos isso em norma constitucional?
E, dentro dessa temática de controle social, quais
seriam os outros elementos que V. Ex' proporia?
O SR. MINISTRO CELSO FURTADO - Estes
temas são múltiplos e complexos Diria que quando se fala em caráter social - "caracteriza-se
a subordinação da atividade creditícia ao interesse
social", como diz Walter Barelli - está-se a ele
referindo num sentido muito amplo Neste caso
se vincula o caráter social ao processo de desenvolvimento econômico e social, uma coisa muito
geral.
Penso que cabe ao Govemo, na definição de
sua política de desenvolvimento e de sua política

monetária e fiscal, explicitar os seus objetivos sociais. O Governo existe para isso; ele recebe esse
mandato, o Parlamento e o Executivo, para levar
adiante o desenvolvimento econômico e social
do País. Contudo, não creio que se possa subordinar empresa privada a caráter social de maneira
tão estrita, porque o sistema misto, como o nosso,
está baseado num critério de mercado, como maximizaçâo de lucros, na eflciêncía da empresa,
que é medida pelo seu balanço, pelos seus lucros
etc., se bem que cabe ao Governo evitar toda
conseqúêncía predatória da ação de um grupo
privado - naturalmente defendendo o interesse
social. Náo compete ao Govemo estabelecer normas para que a empresa privada se comporte
bem do ponto de vista social.
Creio que foi Adam Srníth, o pai dos economistas, quem nos disse com muita clareza:
"Quando o empresário se preocupa primeiro com
o social, ou o social está errado ou o negócio
privado está errado; o empresário tem de se preocupar, primeiramente, com a eficiência da sua
empresa". Este é o serviço publico que ele presta,
fazendo funcionar a empresa, o banco, dentro
das normas estabelecidas em lei É neste sentido
que vejo que o social pode penetrar no setor privado.
O nosso sistema bancário, como disse, é misto
e, evidentemente, depende do Estado, do setor
publico para o crédito especializado. Não há banco privado, no Brasil, emprestando a médio e
a longo prazos. Empresta para o crédito comerciaI. Esta é a realidade. Portanto, todo o setor
ligado a investimento, à aplicação de recursos
para desenvolvimento a médio e longo prazos,
deve estar subordinado a uma política social. FIca
o banco privado com a função complementar
de operar no mercado de curto prazo, É evidente
que os bancos pnvados hoje com as técnicas
bancárias de rolagem da dívida de curto prazo,
alimentam muitas vezes, as empresas nos seus
investimentos. Mas isso é inseguro, é indesejável.
O crédito a médio e longo prazos obedece a certas
normas. A taxa de juros tem de ser mais baixa
e não como as de hoje, que são com taxas de
juros de curto prazo e comprometem as empresas
em aplicações de longo prazo. Sabemos que a
desordem que aí está, em grande parte, resulta
disso.
Agora, deixaria o Dr. Walter Barelli especificar
mais claramente o problema de controles sociais,
particularmente do ponto de vista dos sindicatos,
pois, na verdade, é o homem competente para
tratar deste assunto.
O SR. WALTER BARELU - Quanto às questões colocadas. Sem sombra de duvida, se os
bancos fossem regionais, partiríamos para quebra
desse oligopólio pelos menos se as regiões fossem os Estados ou fossem menores ainda do
que os Estados, ampliaríamos a necessidade de
órgãos própnos funcionando. Esta era uma das
propostas do Plano Cruzado, se não me falha
a memória. Até discutimos ISto com alguém do
Governo que terminou agora. E não vingou, porque os grandes bancos nacionais impuseram sua
política, tiveram ganhos de escala em relação
àqueles que se regionalizaram. Houve uma nova
segmentação no mercado bancário, nos bancos
comerciais no ano passado; desapareceram o Auxiliar e o Comind, que eram candidatos a bancos
nacionais. As suas agências foram assumidas por
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outros, e, no processo de adaptação ao Plano
Cruzado, alguns restringiram a sua atuação a maioria deles nas áreas pioneiras, mas muitos
saíram das áreas de menor rentabilidade por
agência. Houve, então, um novo processo de concentração, que inviabilizou a pretendida reforma
bancária dentro do Plano Cruzado A regionalização levaria necessariamente à quebra do oligopólio, a uma exigência de competitividade. Mas,
sabendo do potencial diferenciado dos mercados
regionais, caberia verificar os que seriam beneficiados com as áreas mais ricas.
Com relação à questão da organização do sistema baseado na eficiência ou no lucro, não há
duvida, de que - e a experiência brasIleira bem
o demonstra - a criação de bancos comerciais
do Estado é eficaz. E existe uma tendência a 23
ou 24 bancos estaduais se contarmos com o Regional de Brasília, que secunda uma experiência
dos bancos federais - Brasil, Nordeste, Amazônia
e Nacional do Crédito Cooperativo. É um modelo
brasileiro.
O Ministro Celso Furtado mostra um modelo
misto funcionando. Tentaram quebrar esse modelo, porque, se os bancos comerciais privados
conseguiram brecar o capital estrangeiro no setor,
algumas vezes com algum sucesso, no caso dos
bancos federars, eles foram muito bem-sucedidos. A redução da atividade do Banco do Brasil
quase invíabtlízou o seu funcionamento até em
termos de eficiência no que se refere aos clientes.
Ele se atrasou em relação à modermzação ocorrida no setor privado e em alguns segmentos dos
bancos estaduais.
Prefiro este modelo. Acho que só o banco estatal pode subordinar sua política aos interesses
coletivos Ele pode trabalhar com taxas de juros
mais baixas. O que faz 'o BNDES? Dá crédito
barato ao capital, crédito subsidiário ao capital,
coisa que não existe em outros setores da sociedade. Antigamente, o Banco do Brasil fazia isto.
Se a preocupação é com taxas de juros, o modelo é outro e, não o que foi implantado com
a reforma bancária de 1964, que se frustrou e
exacerbou essa. ânsia de lucratividade. O setor
bancário privado depõe ministros, ínviabílíza políticas econômicas. Nos dois primeiros meses do
Plano Cruzado houve uma grande negociação,
em função da qual os bancos, que deveriam ser
transformados em unidades produtivas, transformaram-se em unidades especulativas mais uma
vez - a vitória apresentada nos balanços do primeiro semestre de 1986. É um setor forte que
se apropriou, ao longo do tempo, dê uma parte
do Produto Intemo Bruto do Brasil. A participação
dos mtermediários financeiros na composição do
PIB ou na distribuição da renda nacional - foi
crescente, substituindo a atividade produtiva e
também os salários, se formos pensar na forma
como se deu essa concentração, porque é um
setor que lucra muito, paga pouco e discrimina
seus funcionários. Esta questão tem de ser denunciada num foro como este, a Constituinte.
Quanto à questão do controle social e da imunidade do denunciante, acho que há um problema
de formulação. Devemos ter direito à informação,
e transparência - a palavra da moda - na gestão
das empresas é exigência de um sindicalismo
ativo. Então, na Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores deve ser discutido a abertura das
Informações - isso existe na legislação francesa
- a possibilidade de se ter acesso às informações,
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com um determinado critério. Não se trata da
revelação de secredos comerciais ou industriais,
coisas desse tipo, porque também esta não é a
finalidade síndícal, não é transferência de informação para o concorrente. Trata-se da defesa da
coletividade.
Penso que são coisas importantes e condizentes com o chamado regime democrático. Na medida em que estamos democratizando as instituições brasileiras, a empresa não pode ser o último
enclave autoritário, onde há regras punitivas, hierárquicas e se exige Sigilode todas as informações
até daquelas que se beneficiam da opinião púbhca. Estamos num processo constituinte que deve
permítir a informação dentro da empresa. Acho
que isto transcende o sistema financeiro. Entidades de trabalhadores fizeram ao Governo, durante
o Plano Cruzado, sugestão no sentido de que as
informações ,de custo fossem negociadas com
a participação dos trabalhadores da empresa. Se
fizermos um sistema de mternegociação, de formação de preços através de mecanismos interindustriais, baseados na maquiagem de produto,
que nada tem a ver com o custo, não teremos
condições de vencer a especulação.
É uma área complicada; podemos criar uma
área de denúncias improcedentes. As denúncias
têm de ser responsáveis
E aí a imunidade é no sentido da responsabilidade. Mas isso faz parte de uma outra forma
de organização da sociedade - na empresa privada, na empresa pública e na gestão da coisa pública. Fica claro que os escândalos que ,,!contecem
foram feitos porque não funcionou o mecanismo
fiscalizador - e, se funcionou, fOI omisso ou conivente - da autoridade monetária. Com isso, grandes prejuízos teve a população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (João Machado Rollemberg) - Pelo adiantado da hora, permito-me modificar o esquema de interpelação: os dois oradores ainda inscritos interpelarão os conferencistas
e este, provavelmente para possibilitar uma simplificação nas respostas, responderão depois de
os dois oradores se pronunciarem.
Tem a palavra o nobre Constituinte José Carlos
Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Desde o início de nossos trabalhos deparamo-nos com a falta de tradição das
Constituições brasileiras e em estabelecer parâmetros mais precisos sobre o sistema financeiro.
Daí a preocupação da Subcomissão e também
do Relator, Deputado Fernando Gasparian, em
colocar na Constituição duas questões básicas:
a do sistema financeiro e, a segurança em vista
do problema conjuntural, aquela que S. Ex' defende com tanto ardor, a questão da usura.
Na reunião de hoje, tivemos oportunidade de
esclarecer diversas dúvidas. Inclusive sobre a
questão da usura, ouvimos a opinião do Ministro
Celso Furtado e a do Dr. Walter Barelli, segundo
as quais ela não deve constar da Constituição,
até para que, regulamentada através de legislação
ordinária, permita maior flexibilidade, maior adaptação à conjuntura em que se vive a cada momento.
Acho que também tivemos uma contnbuição
muito importante a respeito do Banco Central,
até porque surge entre nós aquela colocação imediata de só admitir a diretoria daquele organismo

através da aprovação do Congresso Nacional. No
meu entendimento ficou o que devemos tomar
muito cuidado para que' o Banco Nacional não
se transforme no executor de um regime autoritário que impeça a política do próprio Governo
ou a ação do próprio Congresso
Entretanto, não ficou bem esclarecido - até
porque sobre esta questão falou o Relator-Geral
da Comissão Temática, nosso companheiro José
Serra - qual deva ser o papel do Congresso
Nacional na política financeira. O Mimstro Celso
Furtado colocou, de maneira muito clara, e também o fez o Dr. Walter Barelh, que tanto da política
econômlca como da financeira e da monetária,
devem ser definidas pelo Congresso Nacional. O
Dr.Walter Barelli, levando em conta a necessidade
de harmonia entre a execução de políticos econômicos e a administração dos instrumentos monetários, creditício e cambial, declarou que não se
deve excluir a existência de um organismo de
controle - isso faz parte do seu trabalho "onde
os diversos setores da sociedade, talvez numa
comissão especiahzada do Congresso, exerçam
Influência na definição e na execução das medidas adotadas". Condena S. S' o Conselho Monetário, que está rnurto longe de desempenhar o
MInistro
papel de ter essa representatívidade.
Celso Furtado afirma em que deve caber ao Congresso o controle dessa política, e citou diversos
exemplos.

a

A dúvida que persiste - e acho que seria importante para a Comissão o seu esclarecimento refere-se de maneira mais clara à ação do Congresso Nacional.
Acredito não haver sombra de dúvida de que
a defmição da política deve constar da própria
elaboração do orçamento e dos planos de desenvolvimento. Quanto à fiscalização, meu entendimento, talvez a função que hoje é do Conselho
Monetário pudesse ser exercida - e devemos
constar da Constituição pelo Congresso, não vamos segundo a tradição do nosso Congresso,
mas através da constituição de uma Comissão,
à qual caberia a fiscalização SOCIal e a regulamentação das leis votadas pelo próprio Congresso,
que tivesse, vamos dizer assim, um aspecto moderno, eflciente. Ela dehberana em tempo aprazado e não permitiu que, pela própria demora
da legislação atual, se inviabilizasse a política econômica
Gostaria de OUVIr, então, exatamente isto: de
uma maneira clara, qual a função que pode exercer o Congresso, tendo uma comissão que cuida
das políticas econômicas, fiscal e monetária e que
possa regulamentar essas políticas anteriormente
votadas pelo Congresso, sem precisarem ser OUVIdos os Plenários da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal?
O SR. PRESIDENTE (João Machado Rollemberg) - Tem a palavra o nobre Constituinte Darcy
Deitos.
O SR CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Inicialmente, quero cumpnmentar os dOIS expositores pela lucidez com que colocaram a questão
financeira.
Apenas gostaria de fazer um reparo ao trabalho
que o Professor Barelli apresentou aqui porque
a certa altura diz: .....apesar de se reconhecer que
não é atribuição específica desta Subcomissão
da Constituinte tratar do sistema financeiro." En-
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tendo que a Assembléia Nacional Constituinte pode tudo, porque se busca exatamente o novo.
É evidente que, se rebuscarmos a Hístóna de nossas Constituições, verificaremos que a matéria financeira passou de relance, pois mereceu dos
legisladores, apenas dois tópicos: um, de emissão
de moeda, e o outro, de fiscalização das operações de crédito, de capitalização e de seguros.
Não sei se foi este o raciocínio, ou se devemos
buscar alguma coisa exatamente para inovar. Na
sua exposição me chamou a atenção - e foi
muito bem colocado - o fato de que os bancos
privados só fazem aplicação no sistema financeiro
de curtíssimo prazo. Eles estão apenas na área
comercial e não-se preocupam com os investimentos de longo prazo, e exatamente aqueles
que têm função social, como financiamentos de
Indústrias, da agricultura; enfim, fmancíamentos
que realmeate ampliem o mercado de trabalho.
Vemos hoje, nessa parafernáha financeira, os bancos privados "deitarem e rolarem", como se diz
na gíria, praticando sua política de juros escorchantes, extorsivos, e chegando ao cúmulo de,
nos últimos anos, sistematicamente fazerem o
Presidente do Banco Central, órgão que normatiza
o sistema financeiro.
Tenho dito permanentemente, nesta Comissão,
que o sistema financeiro brasileiro está socializando os prejuízos e privatizando os lucros
Não sei se os dois expositores já ofízeram,
mas gostana que tanto o Mimstro Celso Furtado,
quanto o Professor Barelli, colocassem claramente se são a favor da estatização total do sistema
financeiro e, se não o forem, qual seria o comportamento do Governo para com o sistema financeiro Hoje, o Governo norrnatiza, banca o sistema, e quem paqa, na realidade, esse bancamento
do sistema financeiro é a SOCiedade brasileira.
Temos que preservar a nossa sociedade dessas
distorções.
.
Eram estas as duas colocações que queria fazer, pedindo que colocassem, clara e objetivamente, se são a favor da estatização ou contra
ela.
Pela experiência de todos esses anos e pela
atual situação, sou favorável à estatização total
do sistema, que deveríamos estatizá-lo, pelo menos durante um certo prazo, para que ele entrasse
nos eixos desejados pela sociedade.
O SR. MINISTROCELSO FURTADO- Sr. Presidente, concluindo este debate que para mim
foi extremamente Interessante, diria que o Constituinte José Carlos Vasconcelos colocou a mão
no que é realmente o centro das preocupações
de todos nós.
Em pnmeíro lugar, as relações entre Executivo
e Leqrslativo, na formulação e na administração
da política global.
Sr. Presidente, concluindo este debate que para
mim foi extremamente Interessante, diria que o
Constituinte José Carlos Vasconcelos colocou a
mão no que é realmente o centro de preocupações de todos nós. Primeiro, a relação entre
o Executivo e o Legislativo na formulação e na
adrrunlstraçáo da política global do País, econômica, financeira, monetária etc. E aqui diria que
o Parlamento primeiramente terá que votar uma
lei orçamentária que seja aplicável, se não o fizer
está fora de tudo o mais. O poder está na mão
do Executivo. Lei orçamentária, feita em cruzeiros
de hoje, que amanhã já será outra coisa, como
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acontece hoje em dia, é uma Impostura na verdade, me permitam que assim o diga, porque o
poder já foi todo ele, o Legislativo já renunciou
ao seu poder. Portanto, primeiro será esse desafio
da verdade do orçamento votado Quando se vota
o orçamento, se vota também o financiamento
Cabe ao Parlamento dizer pnmeiramente o que
aplicar e, em segundo lugar, como financiar o
que se vai aplicar Ao votar recursos financeiros,
vota, evidentemente, os meios tributários e outros
meios financeiros não tnbutános. Nesse momento, então, já estabeleceu as bases da politica da
emissão de títulos. Portanto, a interferência do
governo no mercado financeiro balizou também
a política monetária. Cabe êO Executivo, ao executar essa política, evidentemente preservar a estabilidade do sistema, que é a pnrneíra preocupação
do Executivo na administração monetária: a estabilidade, isto é o combate à inflação, e manter
a economia funcionando normalmente para alcançar o máximo nível de emprego e nível de
crescimento adequado. Tem que haver, portanto,
um perfeito entendimento entre o Executivo e
o Legislativo. Agora, como se pode dar isso, na
prática? Em outros países em que VIVI, através
de relatório que o executivo faz ao parlamento.
A legislação mais moderna hoje em dia, quando
trata desses assuntos, como a lei orçamentária,
ela estabelece uma lei programática. Quando se
trata de programas a mais longo prazo, ela é programática e exige que o Executivo preste ao Parlamento contas do resultado que está obtendo na
execução daquela política. O Parlamento pode,
então, ajudar o Executivo a reformular aquela política; não deixa o Executivo desarmado - não
pude fazer isso porque não tenho meios porque
houve intervemência de outros fatores. Aqui vêm,
então, os relatórios penódicos e para isso o Leqislativotem que estar com suas Comissões especializadas perfeitamente aparelhado para digerir toda
essas Informações e transformá-Ias rapidamente
em instrumentos de decisão
A Constituição, a meu ver, deve pensar
na harmonia entre os poderes, e essa harmonia
só se faz se a politica formulada pelo Executivo
seja acompanhada pelo Parlamento, sern que haja separação de poderes. Sempre que necessário,
ele virá ajudar ao Executivo a retificar o processo.
Isso é algo que deve ser feito, mas depende inicialmente de restaurar a verdade do orçamento, que
é a lei básica da administração de toda a política
econômica, financeira e monetária
Com respeito à questão do sistema bancário,
eu diria que não colocana o problema hoje da
forma em que está. Estatal ou não estatal o sistema bancário. Depende do que entendemos por
Estado Sei perfeitamente que o Estado pode
crescer se privatizando. Observem que se se tem
uma Instituição pública, esta opera muitas vezes
como uma Instituição pnvada, com uma política
de salários, uma política de pnvilégros para seus
funcionários de isolamento. Conheço instituições
públicas no Brasil em que até o transporte do
seu pessoal é feito isolado da sociedade. Portanto,
evidentemente, o problema não está apenas em
estatizar. De que Estado se trata? Quer dizer, se
não houver um processo de democratização progressiva da SOCiedade brasileira, a estatização passa a ser um pengo, porque centraliza demasiado
o poder e evrte que haja uma autêntica evolução
SOCial que se realiza mais facilmente quando exis-

te uma polivalência, uma pluralidade no sistema
de decisões Por outro lado, é evidente que cabe
ao Estado, num país como o Brasil, uma responsabilidade muito grande, no caso de sistema bancário, como dizia,na regulamentação, no controle
permanente e na fiscalização do que se está fazendo Se o Estado não é capaz de fiscalizar bancos,
ele não está cumpnndo sua função essencial, e
dizer que ele assuma a direção total dos bancos
não creio que seja a melhor solução Portanto,
se vamos tomar uma direção ou outra, dependerá
da própria evolução da nossa sociedade. No momento atual, pensar em termos de crescimento
rápido da estatIzação sena, creio, contrário ao estado da nossa própria evolução Nosso objetivo
te é de mais e mais participação da sociedade
e de mais e mais pluralidade de decisões para
que consolidemos a consicência democrática em
nosso País, e essa só se faz, como dizia, dentro
de um sistema altamente centralizado. Nunca esqueçamos que o mercado não é senão uma forma de descentralização; se entregue a si mesmo,
ele pode transformar-se num darwimsmo (?) social, como se diz, numa forma de violência. Mas,
pnmeirarnente, é uma forma de descentralização,
que não pode ser abandonada numa sociedade
como a brasileira Muito obngado
O SR. WALTER BARELU-Acho que a primeira colocação sobre a Comissão do Congresso
foi bem apresentada e melhor respondida pelo
Prof. Celso Furtado e eu, quando pensava nas
propostas, era viabilizando.Acho que o Congresso
tem que ter mecanismo fiscalizador. É lógico que
com competência a competência não é só
da representação, é uma Comissão especial do
Congresso e que é viável e existe principalmente
em forma nêo-presidencrahsta, do presidencialismo puro. Af o Congresso assume função de
execução e fiscalização e essas Cormssões especiais e especializadas são necessánas. Num regime presidencialista, acredito que a coisa se complique um pouco, como o Congresso resolve essa
questão na definição das políticas, mas entre a
execução do dia-a-die e a votação num orçamento ou de certas autorizações num plano econômico e no relatório que o Executivo venha a encaminhar ao Congresso, há sempre uma mediação
de tempo que muitas vezes depois o Congresso
pode corrigir certas medidas que não estão de
acordo com o interesse da sociedade, mas o caldo
já tena sido derramado. Então, é complicado o
processo constitumte exatamente por isso, quer
dizer, as coisas estão muito interligadas, depende
do sistema de Governo, há várias maneiras de
fazer. Agora, sempre acho que não se esgota no
Congresso essa forma de representação. A sociedade está representada, via eleição, no Congresso,
mas em determinados momentos há necessidade
de mamfestação, como nesta Subcomissão, dos
diversos interessados
Com relação à questão colocada pelo Constituinte Darcy Deitos, efetivamente concordo com
ele sobre o poder constituinte e não cometeria
essa indelicadeza com a Constituição, só que
quando eu falava da reforma bancária não estar
inscrita na Constituição é porque efetivamente a
Constituição pode fazer porque, efetivamente, a
Assembléia Nacronal Constituinte, pode fazer a
Constituição com um capítulo chamado reforma
bancária. Nesse caso, terá, primeiro, de legislar
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sobre todas as modalidades de empresas ou órgãos que atuam no setor financeiro. Tem, também, de legislar com sabedoria, a fim de captar
e apreender uma realidade mutante ao extremo.
A nqueza da exposição do Mimstro Celso Furtado,
contando como está ocorrendo essa transformação do sistema financeiro internacional, país por
país, mostra a dificuldade de se fazer uma Constituição, para ser alterada a cada dois ou quatro
anos nesse aspecto. Isso não significa diminuir
o poder constituinte, ao qual me submeto.
Com relação à proposta de estanzação, acho
que é o único modelo que permitirá aquele artigo
da Constituição, que eu proponho, sobre a finalidade social do crédito. Acho que o banco é um
serviço público e, para exercer essa finalidade de
agente do desenvolvimento e inclusive para controle da taxa de juros, precisa sair da regra do
jogo da especulação, mas os interesses comerciais de particulares impedem isso.
A minha posição, a pnncípio, é esta - dei vários
exemplos nesse sentido - a Constituição não
pode prever a estatização de um único setor da
economia. Encaminhei, porque há necessidade
de os bancos fazerem (?) isso e se eles não cum-'
prírem os pré-requisitos do crédito social não poderão operar. Acho que não existem propostas
idênticas para outros segmentos da economia,
como a indústria e o comércio. A maneira de
apresentar essa idéia foi através dessa sugestão
de vinculação do funcionamento da atividade
bancária a um serviço social. É um serviço de
utilidade pública concedido, que hoje pode estar
em mãos de banqueiros privados, mas não exercendo eles sua finalidade, essa concessão tem
de ser transferida a quem a delega, que é o Estado.
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) - Antes de encerrar esta reunião, permito-me fazer
algumas colocações, não as faço na condição
eventual de Presidente. Estava inscrito e fui convocado para presidir essa reunião.
Inicialmente, falarei sobre os bancos estatais.
Tenho em mãos uma publicação que mostra
que, na verdade, o cerne da questão não está
em ser banco privado ou estatal, mas, primeiramente, numa filosofia e numa política definida
do comportamento desses bancos. Em segundo
lugar, no bom exercício dessa política e dessa
filosofia, na boa fiscalização. Quer dizer que nos
devemos armar de instrumentos tais, ou na Constituição ou na lei ordinária, que não permitam
ocorrer o que aconteceu com os bancos estataIs
do País. Nesses indicadores que tenho em mãos
há Informação sobre a capnalízação de bancos
privados e estatais.
O documento diz:
"Média dos bancos privados: 13.0; média dos
bancos estatais: 7.2"
Essa é a média, evidentemente, em razão do
insucesso de muitos bancos, mas o Banco do
Estado de Sergipe - meu Estado - obteve a
média de 13.8, portanto, acima da média dos
bancos privados. Em relação à Imobilização, ocorre a mesma coisa Há a média dos privados, que
foi 84.4, e a média dos bancos estatais, que, em
virtude daquela circunstância, foi de 97.3. Quer
dizer, os piores indicadores, mas a média do banco estadual de um pequeno Estado, o Banco do
Estado de Sergipe, deu 43.2.
A Inadimplência também é outro elemento importante.
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Aqui há a média dos bancos privados, que é
0.2; a média dos bancos estaduais, que é de 1 1,
bastante mais elevada; porém a média de um
banco estadual é 0.1, abaixo ou acima da média
dos bancos privados. Isso vem provar que o importante é manter-se o sistema misto, com bancos estatais cumprindo sua finalidade e bancos
privados, dentro do sistema capitalista.
Eu me permitiria fazer uma pergunta ao Mimstro Celso Furtado: V. Ex' é a favor ou não da
taxa de juros subsidiados para determinadas regiões ou para determinados programas, como
irrigação, reforma agrária, micro e média empresas, não só dentro do sistema financeiro, como
também no caso de mcentivo fiscal, a fim de diminuir as diferenças regionais.

o SR. MINISTRO CELSO FURTADO- Na realidade fui, durante muitos anos, responsável pela
introdução de incentivos e subsidios em benefício
de determinada região, que é o Nordeste.
O crédito diferenciado é uma política aplicada
em todo o mundo Portanto, quando falamos em
taxas de juros subsidiados, queremos apenas dizer que certos setores pagam mais e outros menos. Imaginar subsídios sem flnanciamento é uma
fantasia, porque se. vai retirar, finalmente, esses
recursos financeiros, através da inflação, da população, o que criará uma desordem na economia.
. A discussão não está em se financiar ou não,
em subsidiar ou não. Todos sabem que no mundo
inteiro existe forma de subsídio. Por exemplo: o
sistema de transporte na França é altamente subsidiado Esse financiamento é assumido pela coletividade através de um orçamento público votado pelo Congresso Nacional.
No Brasil, se temos uma política de desenvolvimento regional precisamos de uma batena de
subsídios. Estes podem ser cambiais - que hoje
já não são aplicados -, creditícios, fiscais, etc,
que devem figurar nesse plano. É preciso, também, dizer de onde vêm os recursos para aplicar
esta política.
Estou totalmente de acordo com que se aplique
a polítIca de juros subsidiados, mas que se exphcite a origem dos recursos que ai serão aplicados.
Só com isso daremos transparência e a sociedade
saberá o que se está fazendo e o que se está
decidindo. Imaginar que os juros de determinada
região serão subsidiados e que o depositante é
que sofrerá essa consequência, sabemos que não
é possível No passado, era a conta de movimento
do Banco do Brasil e hoje é o Banco Central
que o pratica. Foi fínanciado isso de forma inadequada. Daí esses problemas que enfrentamos no
passado.
O SR. PRESIDENTE (Divaldo Suruagy) Agradeço ao Dr.Walter Barelli pela brilhante exposição e também ao Ministro Celso Furtado, cuja
linha do pensamento doutrinário é a mesma que
conheci quando ele era Superintendente da Sudene, por cuja implantação fOI responsável.
Nada mais havendo a tratar, vou suspender os
nossos trabalhos, comunicando que esta reumão
prosseguirá às 17h30m, quando ouviremos o Dr
André Franco Montoro FIlho, Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Social, Dr. Carlos
Lessa e Dr. Luiz Correia Lago. Está encerrada
a reunião.

Reunião do dia 29-4-87
(18h2Omin. às 20h40min.)
(Notas taqutqráflcas,
sem a redação final)

O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Srs Constituintes. integrantes da Subcomissão
do Sistema Fmanceíro, estamos, neste momento,
reabrindo a reunião que se cumpnu esta manhã.
Vamos, então, para a sua segunda etapa. Como
todos os companheiros sabem, escutaremos hoje
o Dr. André Franco Montoro FIlho, o Dr. Carlos
Lessa e o Dr Luiz Correia do Lago, dando prossegUimento aos trabalhos da Subcomissão do Sistema Financeiro. Convido, para que mtegrem a Mesa, o Dr.André Franco Montoro Filho, o Dr. Carlos
Lessa, Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Dr. Luiz Correia
do Lago, que é Professor da Fundação Getúlio
Vargas. São convidados para tomarem assento
à Mesa dos trabalhos. Passo a palavra ao Relator,
Constitumte Fernando Gasparian, para que faça
a apresentação dos convidados
O SR RELATOR (Fernando Gaspanan) - O
Professor André Franco Montoro FIlho, um dos
expositores de hoje, é formado em Economia pela
Umversidade de São Paulo, Ph D. pela Vale Umversity, Professor Titular da Universidade de São Paulo, e da Universidade Católica de São Paulo. FOI
assessor econômico do Governo de São Paulo
e atualmente é Vice-Presidente do BNDES O Dr.
Carlos Lessa e formado em Econornra pela Universidade do Estado do RIO de Janeiro, Professor
TItular de Economia Brasileira da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Professor Titular de
Política Econômica da Universidade de Campinas, Umcamp, e Diretor do BNDES Evidentemente, os dOIS pnmeiros depoentes, como também o terceiro, além dessas ligeiras notas que
estou colocando, escreveram livros, têm diversas
palestras publicadas, "papers" em revistas especializadas no mundo acadêmico do Brasil e do
exterior, além de trabalhos políticos, no caso do
Professor André Franco Montoro FIlho e do Dr
Carlos Lessa O Professor Luiz Correia do Lago
é formado em Ciêncras Econórrucas pela (Iruversidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado
em Economia pela Umversidade de Duke University: é Ph.D pela Harvard University, econormsta
sênior, Chefe do Centro de Estudos Monetános
e de Economia Internacional da Fundação Getúlio
Vargas do RIO de Janeiro, até 1986, Professor
Adjunto do Departamento de Economia da PUC
do Rio de Janeiro e Diretor Técnico da Primus
Corretora.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A Presidência saúda a todos os convidados
e explica a todos os presentes a írnportáncia do
acontecrmento que agora vai-se registrar. Além
deste trabalho que agora ocorre ao VIVO, todo
depoimento aqui integrará os Anais da Assembléia Nacional Constituinte. Todas as palavras
aqut proferidas, depois, serão analisadas pela Comissão, já à luz das notas taquigráficas e do levantamento que será feito pelas fitas que estão sendo
gravadasJá, neste instante. Todos os depoimentos
que aqui têm sido prestados ocorrem como da
maior importêncra E digo aos convidados que
a contribuição que temos recebido até aqui é realmente de um valor extraordinário. Esta Corrussão
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tem amadurecido suas idéias, seus pensamentos
para o texto constitucional a ser elaborado, graças
a essa contnbuíção, que é da maior Importância.
Digo também para os convidados que o problema
crucial desta Subcomissão não é propriamente
debater o problema econórmco-fmanceiro da Nação brasileira, e, Sim, encontrar os pontos básicos,
os parâmetros, as razões fundamentais que nos
devem levar a indicar o texto do sistema financeiro
na Carta que será elaborada logo mais. Queriamos que os que vão depor se ativessem pnncípalmente a esse aspecto, no modo de como compreendem a realidade nacional, quais os pontos
básicos que rtecessaríarnente deveriam ser abordados na nováConstmnção É claro que não temos na Constituiçáo da República VIgente, nem
nas antenores, a instituição do sistema financeiro,
mas também não podemos mvadir aquilo que
cabena à legislação ordinária e nos determos em
especificações, em detalhes, em nuanças que seriam desnecessárias no texto constitucional. Assim, é importante para esta Subcomissão alcançar a razão, os parâmetros. as bases, as limitações,
enfim, o ponto exato do que necessanamente deva constar na Carta constitucional em termos desse direito tão importante, que é o Direito Constitucional Passo a palavra para o Dr. André Franco
Montoro Filho, Vice-Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que
falará durante aproximadamente 20 rnmutos, Depois, os constituintes que queiram fazer mdagações terão 3 minutos para a elaboração de suas
perguntas.
O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHOSr Presidente, Srs. Constituintes, compareço a
esta Comissão na dupla condição de economista,
Professor de Economia, e hoje Diretor VIce-Presidente do BNDES. De acordo com o que nos
foi solicitado pelo Deputado Fernando Gasparian
e, agora, pelo Sr. Presidente, devo discorrer um
pouco sobre o mercado financeiro e sua eventual
regulamentação em termos de nossa nova Constituição Como o Sr. Presidente colocou, a Carta
atual, como as anteriores, não contempla o sistema financeiro no seu texto. Em geral, o sistema
financeiro, no Brasil, sempre foi regulamentado
através da legislação ordinária. Mas entendo que
será altamente benéfica a discussão, o estudo,
a pesquisa de eventuais dispositivos que possam
regulamentar o sistema financeiro na nova Constituição. Devo esclarecer que não sou jurista, a não
ser na matéria de juros, ou talvez por osmose
meu pai é advogado, meu Irmão é advogado e
meu filho é estudante de Direito. Então, vou procurar colocar idéias de um economista que pretende, modestamente, contribuir com os Srs
Constituintes para essa eventual regulamentação
constítucronal. Vamos começar com uma visão
que tenho sobre o mercado fmanceiro. Aproveito
a oportunidade para oferecer ao Presrdente dois
exemplares de um livro que pubhquei sobre moeda e sistema financeiro, onde algumas das idéias
que vou expor aqui estão apresentadas numa forma mais acadêmica. Mas sobre o sistema financeiro, acredito que é necessário que tenhamos
uma visão clara do seu funcionamento ou das
suas origens, da sua concepção básica teórica.
Costumo dizer -- e isto está detalhado nesse trabalho - que podemos definir pessoas, setores,
empresas e situações que desejam gastar mais
do que têm disponível. Ao mesmo tempo, existem
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pessoas que têm rendimentos ou rendas correntes superiores aos seus desejos de gastos írnediatos. O processo de intermediação fmanceira é
exatamente o processo, através do qual, essas
pessoas que têm momentaneamente, ou em determinado prazo, excesso de recursos, pessoas
superavítadas, possam se relacionar com as pessoas que eventualmente, naquele determinado
período, tenham necessidade de recursos para
suas atividades gerais. A intermediação financeira
procura exatamente ligar esses dois tipos de pessoas, duas situações, que às vezes, num determinado período, estão numa situação e, em outro
período, estão em outra situação. E esse processo
de transferência de recursos de unidades superavítárias para unidades deficitárias - e deficitárias
não num mau sentido, mas pessoas que estão
querendo, naquele instante, efetuar gastos superiores às suas disponibilidades momentâneas como o é, tanto para o consumo, quanto para
o investimento. E bom funcionamento do sistema
financeiro é de fundamental importância para a
economia do País. Mas o Importante é notar que
temos dois lados do processo. O lado unidades
- vamos denominar genericamente assim que tem, momentaneamente, ou num determinado período, recursos ociosos e, de outra parte,
de outro lado, pessoas que têm, momentaneamente ou num prazo maior, necessidade de recursos. E a relação entre eles se dá exatamente através do processo de intermediação financeira, que
fixa um preço para essa transferência de recursos,
que é denominado taxa de juros. Evidentemente,
existem situações as mais diversificadas, de pessoas, de determmadas situações, que têm necessidade de um tipo de recurso e têm disponibilidade de outro. Essas umdades são só uma distinção didática. Há pessoas que têm necessidade
de recursos a curto prazo e querem, em contrapartida, alguma garantia de longo prazo, ou que
têm, hoje, recursos ociosos e desejam ter uma
garantia no futuro de receber recursos, como há
umdades que estão querendo fazer investImentos
hoje, não têm todos os recursos para esses investimentos, mas têm certeza de que poderão gerá-los
no futuro Então, essa diversidade de situações,
de necessidades, de preferências, gostos etc, é
que determina exatamente toda a diversidade do
sistema financeiro, que procura adequar exatamente essas necessidades, tanto de unidades superavitárias, unidades poupadoras, quanto de unidades deficitárias, mvestidoras. Mas é um processo, onde não existe a troca direta de uma mercadoria, e, sim, de promessas de recebimentos futuros, e, portanto, a condição básica para a eficiência de um processo de intermediação financeira
é a credibilidade, é a confiança. Para ISSO, é fundamentai a regulamentação por parte do setor público. A experiência história de muitos países, especialmente a evolução dos bancos americanos, os
"Wíde Banks", onde havia uma regulamentação
muito frouxa, mdica claramente, mesmo sendo
um setor privado, a necessidade fundamental de
regulamentação por parte do setor público. No
caso específico do Brasil, temos, tanto instituições
privadas, quanto públicas, um debate sobre se
deve existIr ou não a estatização do setor financeiro, mas, mesmo que se aceite a prevalença
do setor privado, é fundamental, a meu modo
de ver, que exista uma regulamentação, eventualmente por dispositivos constitucionais, eventual., mente por legislação ordinária, ou por organis-

mos reguladores, através de decretos, normas,
etc Mas este ponto é fundamental. O "laissezfaire'', a economia de mercado, é claramente impossível. Essa regulamentação deve ser feita em
bases estáveis, com regras duradouras, porque
essa confiança, essa credibilidade e esse funcionamento do mercado financeiro exigem-que existam regras estáveis e duradouras - e aí acredito
que a mais duradoura de todas as leis que é a
Lei Magna, a ConstItuição, teria um papel nessa
direção Essa regulamentação deve necessariamente ser rigorosa e independente, mas ao mesmo tempo deve prever a exístência de dispositivos
que exigem a prestação de contas. A regulamentação deve ser flexível para poderem as autoridades exercer a política econômica, que, às vezes,
exige mtervenções bastante rápidas, mas que essas regras de intervenção, essa alçada ou esse
poder discricionário da autoridade fmanceira e
monetária seja delimitado, seja conhecido. EY1dentemente são necessánas algumas alterações,
mas que sejam de política dentro de regras conhecidas e estáveis. Essa regulamentação deve ser
de tal modo que permita a existência, pensando
em termos de setor privado, de concorrência ou
livre entrada, de forma a afastar o poder monopolista ou de cartéis dentro do mercado. Um ponto que é fundamental é a previsão de pumção
daqueles que cometam faltas. Acredito que a impunidade tem sido um dos grandes males do
Brasil em geral, mas do sistema financeiro em
particular. Acredito que regras mutáveis, que mudam a todo instante e a não punição de eventuais
faltas são causas importantes de problemas e escândalos que tivemos no mercado financeiro.
Nesse sentido, como uma contribuição aos Srs.
Constituintes, eventualmente, acho que devem
ser asseguradas formas de uma certa garantia
ou estabilidade nos cargos de pessoas ligadas
ao mercado financeiro, a garantia de regras estáveis e que estabeleçam também limites sobre o
poder discricionário de política econômica, que
é básica, é fundamental. E Imprescindível que
as pessoas que participem desse sistema financeiro e as autoridades que dirigem e orientam
esse mercado financeiro tenham, a meu modo
de ver, uma certa estabilidade no cargo ou no
mandato, algo relativo aquilo que é tradicional
nas constituições, a respeito da irremovibilídade
dos juízes, da magistratura, etc., alguma coisa que
eventualmente seja importante. Outrossim, que,
ao mesmo tempo, tenham obrigação de prestar
publicamente contas dos seus atos. No meu modo de ver, isso é fundamental para que nestes
dirigentes, nestas pessoas ou nessas organizações, existam formas de poder resistir a pressões
de interesses individuais para poder preservar o
interesse público. Evidentemente, que, sempre
com a rotatividade, que não é o caso dos juízes,
mas que prestem contas dos seus atos e, fundamentalmente, é importante que possam ser passíveis de punição. Acredito que isso vale tanto para
as instituições do mercado fmanceiro públlcasle
eventualmente com adaptações ao setor privado
como também para os órgãos reguladores, como
é o caso do Conselho Monetáno Nacional, órgão
da maior importância, se funcionar com poderes
e efetivamente, com uma composição democrática, na qual setores diferentes das comunidades
possam participar. Acredito que não se explorou
aínda no Brasil toda a potencialidade de atuação
do nosso Conselho Monetário.
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Entendo também que a Constituição não deva
fixar objetivos específicos ou resultados, mas, sim,
estabelecer regras que permitam, vtabilizern, estimulem e levem a tais resultados. Tenho conhecimento de que um dos pontos discutidos, nesta
Comissão, diz respeito à eventual reedição da Lei
de Usura. Acredito não ser isso necessáno ou
benéfico. Acho que devam existir regras que levem o mercado fmanceiro - funcionar adequadamente, existirlegislação que leve as autoridades
a ter ação nesse mercado - e indiscutivelmente
têm - e ao mesmo tempo que exista por parte
da sociedade e por parte do Poder Legislativo,
em nome do povo brasileiro, possibihdade de cobrar das autondades determmados resultados.
Entendo também que, a respeito da discussão
de estatização ou privatização do setor - este
é meu ponto de vista pessoal -, o modelo que
mais ou menos se desenvolveu ao longo do tempo na economia brasileira de ter no mercado financeiro instituições públicas, mstItuições privadas e, ao mesmo tempo, um poder regulatório
forte do Estado é uma Situação adequada Em
termos de estrutura do sistema financeiro, no Brasil, o Conselho Monetário e o Banco Central exercem as funções básicas de regulamentação, apesar de ter conhecimento, através do depoimento
co do Brasil, Carmlo Calazans, a respeito de alguns
problemas na função clássica do Banco Central
do nosso correlato. Mas, em linhas gerais, o Banco
Central e o Conselho Monetário Nacional têm essas funções básicas. Temos um sistema de bancos comerciais, que fundamentalmente operam
em termos de capital de giro e mecarnsmo de
curto prazo. Tivemos - acho que é importante
frisar - a existência de um sistema financeiro
habitacional, temos um sistema de crédito agrícola, fundamentalmente o Banco do Brasil e alguns bancos cornerciaís, e um sistema de bancos
de desenvolvimento e mvestImentos, que se preocupam mais com o fmanciarnento de investimentos de longo prazo. Do lado dos recursos, além
do que poderemos chamar de poupança privada,
extste a poupança pública, ou, colocada numa
outra forma, além da poupança voluntária, existe
a compulsória Como foi colocado pelo Sr. Presidente, parece-me que essa situação, setor privado, setor Governo, atuando às vezes, em termos
concorrenciais, às vezes, em termos complementares, tanto do lado da atuação como instituições
fínancetras como do lado de captação de recursos
voluntários e compulsónos, essa concepção básica me parece apropriada especialmente naquilo
que foi colocado, que não é nosso objetivo, da
Comissão, nem dos senhores discutirem detalhes
das situações atuais e problemas específicos desse sistema financeiro e, sim, a visão que eu tenha
sobre aquilo que eventualmente pudesse ser utilizado em termos de disposttrvos constitucionais.
Para finalizar, vou aproveitar para falar um pouco
do último desses segmentos que mencionei, que
é o sistema de bancos de desenvolvimento, especialmente do BNDES. Na medida em que está
aqui presente e fará seu depoimento o meu colega, Professor Carlos Lessa, não vou mencionar,
não me vou estender sobre a área social do BNDES, que é brilhantemente dirigida por S. S' Mas
esse sistema de bancos de desenvolvimento é
formado pelo BNDES e sua subsidiárias ANAME
e BNDES-PAR,bancos de desenvolvimento estaduais e bancos de investimentos Este é o sistema

110

Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

que praticamente fornece o único financiamento
nacional existente no Brasil, de longo prazo para
o fmanciarnento de Investimentos. Tradtcronalmente, em toda a hístóna de 35 anos de BNDES, os setores contemplados foram fundamentalmente a indústria e a infra-estrutura básica, exatamente os setores que necessitam de recursos
e fmanciamento para seus mvestimentos de longo
prazo Mas também fmanciarnos investimentos
tanto no setor comércio, serviços e, mais recentemente, na área agrícola E esse fmanciamento
é disponível, tanto para empresas maiores, para
grandes projetos do setor público quanto do setor
privado, mas também para pequenas, médias e
microempresas. Por lei,o BNDES só financia empresas nacionais de efetivo controle e comando
nacional. É um sistema bastante atuante, que teve
um papel fundamental na história da mdustríaIizaçãoe do crescimento econômico do País Poucas mdústrías e setores de infra-estrutura nacionais deixaram de ser financiados pelo sistema
BNDES. Do lado dos recursos, temos tanto recursos externos quanto recursos própnos, de capital
Além do mars, somos os gestores do Fundo PISPASEP e, agora, estamos recebendo uma parcela
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento. O PI~-PASEP talvez seja uma das experiências únicas no mundo de uma poupança
compulsória em que tenha Sido feito um fundo
para investimento e que tenha dado resultado
Em outras palavras, esse fundo, que é um patrimônio do trabalhador brasileiro, ao longo da sua
exístêncra, desde os anos 70, todo ano tem apresentado taxas reais de crescimento, tem apresentado ao trabalhador um crescimento real, além
da inflação. Essa talvez seja a experiência úruca
no mundo, pois vánas tentativas de criação de
poupanças instrtucionals compulsórias, de criação de fundos para financiamento de investimentos, em geral, foram perdidas pela má aplicação,
má gestão dos recursos ou, talvez,pelo desvirtualmento das suas funções, por passarem a ser utilizados esses recursos em outras fmalidades que
não davam a garantia de retorno. Não quero fazer
mau juízo da experiência de outros países onde,
os recursos foram bem utilizados em setores
eventualmente Importantes, com um benefício
social, inclusive, mas que não viabilizaramo retorno, ou seja, a formação daquele patrimônio. No
caso do Brasil, estive o ano passado participando
de uma conferência latino-americana de bancos
de desenvolvimento, e para mim ficou claro que
essa experiência brasileira é a única no mundo.
Basicamente o sucesso dessa experiência do PISPASEP,o crescimento desse fundo, a sua rentabilidade, a responsabilidade, a causa disso parece-me ser o fato de ela ter sido admimstrada pelo
sistema BNDES e das regras internas, político-operacionais, da sistemática utilizada, e pela destinação de seus recursos para financiamento de
investimentos produtivos, que permitem, depois,
o pagamento futuro O que temos procurado fazer, especialmente nos último anos, é um mecanismo de descentralização desses recursos, especialmente do PIS-PASEP O BNDES tem uma
única sede no Rio de Janeiro. Temos escntóríos
regionais em Brasíha, São Paulo e Recife-Regiões
Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Não temos agências espalhadas pelo País. Então, para atingirmos
especialmente o segmento das micro, pequenas
e médias empresas, agimos conjuntamente, em

perfeita harmonia, com aqueles que são os nossos parceiros nos Estados, que são os bancos
de desenvolvimento. Há, especialmente nos últimos anos, uma crescente destinação de recursos,
dentro do orçamento do BNDES, para aquilo que
denorrunarnos operações indiretas, ou seja, feitas
através de agentes e que, fundamentalmente, beneficiam a pequena, média e microempresa, que
só podem ser atendida se tivermos uma rede de
agências Ao invés de o BNDES criar sua rede
de aqências e mais gasto público e mais empregos, etc, vamos utilizar a rede que existe, dos
bancos de desenvolvimento e dos bancos de 10vestimento, e fazer essa democratização e desconcentração regional, atendendo à pequena,
média e microempresa, em todo o Brasil,A experiência nossa tem sido bastante profícua nos últimos anos, com grande crescimento das aplicações da pequena, média e microempresas. Hoje,
mais de 25 a 30% do orçamento do banco já
está direcionado para esse segmento, em operações feitas de forma indireta, sempre em operações de flnanciarnento de mvestirnento que exija
projetos e que seja um crédito de longo prazo
para financiamento de mvestImentos. Não queremos, de forma alguma, disputar, com bancos cornercíais ou outros segmentos do setor financeiro,
espaços nesse segmento. Entendemos que por
formação, por tradição, por estrutura, por conhecos de desenvolvimento, estão apropriados e mstrumentalizados para financiar os investimentos
de longo prazo E tenho certeza de que, nesses
últimos 35 anos, o BNDES cumpnu com grande
brilhantismo a sua função de fomento à industrialização e crescimento da economia brasileira. Estou lá há apenas dois anos, não vou ficar lá para
sempre, mas acredito que o BNDES é uma mstituição que merece não apenas ser preservada,
mas também fortalecida. Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Dr. Carlos Lessa, Diretor do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e SOCial.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, seria interessante, se me fosse permitido, antes de oUVIr a palavra do Professor Lessa,
lembrar aos expositores que a nossa Comissão,
evidentemente, está esperando deles um depoimento que se refira ao nosso trabalho constitucional, mas que tudo aquilo mais que for aqui
dito e muitas idéias surgeridas e, que talvez não
sejam aproveitadas no capítulo do sistema financeiro, que iremos produzir, irão ser subsídios para
as leis complementares e ordinárias que, depois
da elaboração da Constituição, o Congresso irá,
com rapidez, produzir, Aliás,pelo que parece, pela
tendência existente atualmente, a Comissão de
Sistematização já está chegando a este consenso,
de que se fará nas Disposições Transitórias da
Constiturçáo, um sistema que agilize a produção
dessas leis complementares e leis ordinárias, reforma bancária, por exemplo, dando prazos menores para esses trabalhos, a fim de que as leis
complementares que sejam eventualmente preVIstas na Constituição não fiquem para serem elaboradas 30 ou 40 anos depois da Constituição
aprovada. Por isso, os expositores têm liberdade
para falar não especificamente só sobre esses
assuntos, mas evidentemente queremos também
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deles as sugestões do que vina a fazer parte da
Constituição relativamente ao sistema financeiro.
MUito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O Sr Relator está explicando aquilo que vem
sendo uma deliberação na Assembléia Nacional
Constituinte. As proposituras que não caibam na
Constituição, por não serem julgada matéria
constitucional, servirão de subsídios para a legislação ordinána, específica, na regulamentação da
própna Constrtuição. Com a palavra o Dr Carlos
Lessa.
O SR. CARLOS LESSA - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, não preciso dizer o quanto me sinto
pnvíleqrado por essa convocação Em segundo
lugar, quero, desde logo, pedir desculpas pela
insuficiente formação jurídica que poderá me levar a expressar algumas das questões colT) imprecisão Vou aproveitar este momento privilegiado
para transfenr algumas das preocupações que
me parecem cercar o tema no seu enquadramento na legislação maior. Após a autorização
e o esclarecimento dado pelo Sr Relator, me permitirei tecer breves considerações sobre matéria
que, certamente, não é constitucional. Gostaria
de, acompanhando a exposição do Professor André, dizer que, na sociedade capitalista contemporânea, o chamado sistema financeiro ocupa uma
posição absolutamente estratégica, não porque
opere apenas a intermediação financeira, mas
porque esse sistema é algo como um grande
alquimista que é capaz de fazer transmutações
de passivos de uma natureza em passivos de forma, tempo, prazos distintos, transformações, também, nas estruturas de ativos, criação e multiplicação dos ativos financeiros E basicamente, por
que tem todas essas faculdades, é um núcleo
funcionamento do macroorganismo, que é o sistema econômico. E quão mais avançado é o processo de desenvolvimento das forças produtivas,
mais complexo e mais importante é o papel regulador ou desregulador que cumpre esse sistema
no interior do sistema econômico. Gostaria, em
primeiro lugar, de destacar o imenso poder na
sociedade econômica contemporânea que tem
o sistema financeiro. É evidente que este imenso
poder de que é dotado este elemento constitutivo
do corpo econômico leva necessariamente a ter
a sua organização e o seu desempenho regulados,
monitorados e controlados pela expressão da sociedade como um todo, que é o Estado nacional.
Por conseguinte, o pnncipio de uma possibilidade
de regulação, de uma interferência de conhecimento, de devassa e de controle - estou usando
expressões que a impropriedade de um economista pede desculpas -, deve obviamente ser
preceito constitucional. Não deve pairar a menor
dúvida quanto à extensão em que a sociedade
deve, a partir do seu estado, regular o funcionamento desse elemento que é decisivo na vida
da sociedade contemporânea. Exatamente porque é algo como o sístema neurológico da organização econômica moderna, o sistema financeiro
é delicado, o que equivale dizer que é absolutamente fundamental para o seu bom funcionamento que haja regras do j9go claras, perfeitamente definidas e estáveis. E Imensa a sensibílidade desse sistema em afetar, positiva ou negativamente, o desempenho e o cotidiano de todos
os demais agentes econômicos. Ele opera com
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um dos preços gerais da sociedade, que é a taxa
de juros, base de cálculo de todos os valores,
em última Instância, patnrnoruais de uma sociedade econômica moderna. Essa taxa, como todos
sabem, é extremamente sensível a percepções,
comportamentos e movimentos que se operam
nesse subsistema neurológico da vida moderna,
o setor financeiro. Por conseguinte, não creio que
possa existir - ousaria afirmar - sociedade moderna, em que o Estado não se reserve poderes
de regulação, de devassa, de monitoramento, fino,
específico e especial do funcionamento desse
subsistema. A estabilidade das regras do jogo exige que algumas escolhas de natureza motfológlca
tenham que ser feitas com respeito à organização
desse sistema. Não poderia pretender, no espaço
de uma intervenção rápida, esgotar essas escolhas, mas gostaria de chamar a atenção para algumas que - creio - devem preocupar o constituinte. Em primeiro lugar, a famosa questão de,
se esse sistema ou subsistema do financeiro deve
ser um sistema privado, público ou misto Muitos
são levados pelo reconhecimento quase que intuitivo do imenso poder e essencialidade desse sistema a pretender-se público. Gostaria de chamar
a atenção para o fato de que, mesmo sociedades
que orientam sua organização política por formas
rnurto avançadas de socialização têm relutado em
estabelecer a centralização em muitos poucos
agentes do comando desse sistema. Por quê?
Porque exatamente devido ao gigantesco poder
de que ele dispõe Por essa mesma razão, causa
muita preocupação a idéia de que os agentes
desse sistema sejam apenas privados. Diria que,
no mundo contemporâneo, a fórmula mista com
variantes é aquela que se tem revelado capaz de
melhor equipotencializar os poderes. Neste particular, poderíamos dizer que o sistema financeiro
nacional tem um formato, nessa dimensão, basicamente correto. A segunda dimensão em torno
da qual deve haver reflexão é sobre a questão
da natureza do controle societário dos operadores
e agentes desse sistema - em última ínstãncra,
a participação ou não de residentes no exterior
no controle dessas organizações. Tenderia a me
inclinar por aquilo que foi uma prática não escnta,
em alguma legislação maior brasileira, de preservar esse segmento, por sua essencialidade, por
sua capacidade de direção, de interferência para
o bem ou para o mal, de comando do próprio
processo de formação de capital da sociedade,
de reservá-lo a residentes no País. Num mundo
cada vez mais interdependente, essa regra reforça
o chamado estado nacional, o poder de uma sociedade historicamente constituída, definida, como nação. Nesse sentido, também dina que a
formação básica das nossas regras do jogo, nesse
particular, não gera preocupação maior, se bem
que - isso, obviamente, é uma observação lateral
- haja um nsco permanente ou uma tentação
recorrente de modificar essa regra não escnta
e, nas conjunturas politicas e político-econômicas, é recorrente a proposição de se admitir uma
maior partIcipação de empresas estrangeiras nesse sistema financeiro. Não sei se seria de bom
alvitre que essa matéria, esse preceito fosse diSCUtido e recolhido ao dispositivo constitucional Mas
creio que é uma questão daquelas que dizem
respeito ao comportamento no século de uma
sociedade Como tal, tendena a admitir que a
Constituição regulasse também esse domínio. Há

uma terceira dimensão, a que eu gostaria de fazer
referência, que diz respeito à Federação brasileira
A experiência brasileira, com agentes desse sistema sob controle das administrações estaduais,
não me parece uma experiência feliz, na medida
em que se estabelece uma dualidade de comando
sobre esse sistema neurológico e, com freqúência, o desempenho do segmento controlado pelas
administrações político-estaduais serve de variável explicativa para disfunções do segmento controlado pela administração federal e vice-versa.
E é verdade que a ausência de um sistema regulador unificado tem introduzido, historicamente,
no comportamento financeiro brasrleiro um componente de perturbação. Quando se aproxima o
momento de redesenho das regras gerais da·sociedade, creio que essa deveria ser uma rnaténa
visitada pelo debate na ConstItuinte. A possibilidade de gerar crédito e de criar ativos e passivos
financeiros existe, em maior ou menor extensão,
em todo e qualquer agente do sistema. Os agentes financeiros sob controle estadual têm esse
poder, que permite uma síncrorua nas adrrnmstrações que é curiosa Se V. Ex's me permitem
trabalhar isso de maneira muito grosseira, uma
administração gasta encalacra seu ssitema financeiro estadual Isso não é visível à adrrurustraçáo
seguinte, que, encontrando uma situação desestabílízada, de alguma maneira, busca, em função
até da sua novidade dentro daquele espaço administrativo, transferi-lo para a esfera federal. Julgo
possível construir uma série histórica de operações desse tipo, que é um elemento de perturbação no funcionamento do sistema. A Federação, matéria constitucional da maior relevância,
pode ser reforçada, e sua autonomia garantida
por uma série de outros instrumentos, que não
esse que produz uma dualidade num segmento
neurológico extremamente delicado no funcionamento geral da economia. Finalmente, gostaria
no plano das chamadas questões gerais, de extrair da idéia do imenso poder que tem esse sistema, no funcionamento das SOCiedades contemporâneas, de entender que os titulares dos agentes financeiros devem operar um regime especial,
que implica uma relação de concessão outorgada
pelo poder público ao operador. A própria delicadeza desse sistema faz com que, necessariamente, os Estados modemos administrem aquilo que,
na linguagem dos economistas, é denominado
de "barreiras instItucionais à entrada". Ou seja,
no setor financeiro têm assento determinados
agentes que são pré-qualificados e recebem uma
"concessão" para operar nos diversos mercados
que compõem o sistema financeiro. Essa, que
é uma prática, a meu juízo, correta, dada a natureza especifica desse setor, conduziu. no caso brasrleiro, a um processo distorcido espantoso, que
fOI converter a carta do operador no sistema num
ativo fictício que serve, inclusrve, para determinadas operações de compensação financeira, ou
quando da transferência de controle de agências
dentro do setor, para tornar algo muito próximo
da ficção espacial a composição do patrímômo
líquido desses agentes. Além do mais, houve uma
tendência à multiplicação desse procedimento,
que tomou possível uma multiplicação dessa dimensão fictícia, e creio que uma das regras fundamentais de sanção em relação aos operadores
do sistema é exatamente admitir que o mauconcessionário não pode atribuir nenhum valor à sua
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carta de concessão Nas histórias das fusões bancárias no Brasil, com freqüência, VImosum preço
hiperinflado pago pelo direito de operar no mercado, a um agente que foi um mau operador, gestor
e concessionário do privilégio de funcionar naquele sistema. Isso foi, historicamente, no caso
brasileiro, elemento responsável não apenas para
arbítrios discricionários que, com freqúência, beiraram o espaço da imoralidade, até uma disfunção perfeitamente objetiva que era, inflado o preço
da carta patente, o grupo que absorvia aquiloutro
mal gerido incorporava a doença do seu predecessor Estabeleceram-se, pois, relações em cadela, onde é possível acompanhar algumas dessas histórias, por cinco ou seis fusões sucessivas,
em que um dos componentes foi o altíssimo preço pago, pelo privilégio de operar no mercado,
a um operador ineficiente. Não sei se isso é matéria constitucional, mas certamente deve ser maténa de legislação complementar. Introduzir a verdade, em termos patrimoniais, nesses operadores
é extremamente importante. Gostana de visitar
rapidamente um outro problema que me parece
também uma questão de natureza estratégica.
Não vou procurar, num processo histórico-genético, descobrir qual é a precedência, tal qual
o ovo e a galinha. A verdade é que nosso sistema
fínancetro, e muito particularmente o bancário,
é uma criatura ou um criador - a interação é
complicada, daí escapar-me o dilema - do processo inflacionário. Esse processo, que nos
acompanhou durante décadas sucessivas, levou
a um padrão de competição interbancána, no Brasil, onde a regra fundamental foi uma multiplicação de agências para a captura do que, grosseira e imprecisamente, denominaria de "dinheiro
em trânsito", com o que conseguimos construir
uma orqamzação bancária muito estranha, que
não guarda, numa adequada relação com a organização diretamente produtiva da economia, que
é algo como uma organização bancána gigantesca, em sua estrutura admímstrativa de competição, em seu número de agências, enfim, em
sua dimensão nacional, e é relativamente muno
pequena na sua correlação com o tamanho dos
agentes produtivos da economia. O Brasil é hoje
a oitava economia industrial do mundo capitalista.
As empresas industriais, no País, têm porte equivalente a suas congêneres que operam nas maiores economias mundiais. Em alguns casos, nossas organizações econômicas ombreiam-se e são
comparáveis àquelas das nações lideres. Nossos
bancos são gigantescos em número de agências,
porém são pigmeus em capactdade de gerar empréstimos e realizar operações de longo prazo.
Uma das coisas mais impressionantes no Pais
é exatamente isso. Vou dar uma Informação com
certa Imprecisão, mas parece-me que o Bank of
America, o maior banco americano, tem seiscentas aqênctas nos Estados Unidos e no mundo,
enquanto nosso maior banco privado já chega
à marca de quase duas mil. Porém, enquanto
aquele é o maior banco privado do mundo, nosso
maior banco pnvado é o centésimo tríqésrrno no
ranking dos bancos pnvados mundiais. Existem
bancos privados de econorruas multíssimo menores que a brasileira - belga, espanhola, grega,
etc - que têm, pela unidade que deve ser medida
a dimensão de um grupo bancário, que é sua
capacrdade de operar empréstimos, proporções
muitíssimo maiores que os maiores bancos brasi-
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leiros. Gostaria de chamar a atenção para' o fato
de que temos uma curiosa e funcional organização bancária, para uma economia que funciona
com um vento ínflacronáno muito forte. Ela se
coloca certamente de maneira desajustada, em
termos estruturais, com a organização produtiva
da economia brasileira. Esse desequilíbrio é responsável por uma série de características do padrão comportamental dos agentes financeiros nacionais. Não vou aqui relacioná-los, porque não
haveria tempo, mas parece-me, e creio que é quase consensual essa percepção, padrões subótímos de desempenho em relação' aos requerimentos de expansão que tem a economia nacional.
Isso sinaliza, como um tema de natureza estratégica, a questão da reforma bancária, ou da reorganização do sistema bancário. Tendo feito referência ao que me parece ser um padrão de organização bancária privada bastante precário, gostaria
de dizer que nossa organização bancária pública
também não prima pela limpidez, claridade e adequada organização Na verdade, algo como um
agiomamento da organização bancária ou financeira nacional, ajustando-a a nova realidade da
nossa estrutura produtiva, é algo que se faz tema
muito importante para um Congresso que redesenha a vida naclonalNão creio que isso seja matéria constitucional, mas existe imenso caráter estratêqtco para o bom desempenho dessa economia.
Finalmente, gostaria de tecer algumas considerações sobre a questão de como o Estado administraria o poder de regulação desse sistema financeiro. Um dos temas que é com freqüência
debatido é o da autonorrua ou não do' Banco
Central. MUitos que defendem essa autonomia
o fazem em nome de valorizar aquele preceito
que sugere a estabilldade do sistema e uma relanva invulnerabilidade às conjunturas ou aos azares
da vida nacional Creio que isso não é um bom
dispositivo, porque a complexidade da vida econômica moderna leva a uma correlata compleômica, onde as interpenetrações dos domínios
fiscal, financeiro, monetário e cambial têm que
ser consideradas por ocasião da formulação e
execução da política econômica. Estabelecer ou
reforçar rnutto o princípio da autonomia das autoridades gestoras da política monetária e cambial
é fazer com que haja uma dualidade de comando,
que não é adequada ao desenho e às necessidades de formulação da política econômica contemporânea Ao defender a idéia de uma unicidade de comando, não estou obviamente defendendo a idéia de uma hipertrofia do Poder Executivo nas suas relações com o Poder LegislatIvo.
Creio que o Poder Legislativo deve ter a maior
capacidade de controlar e conhecer o desempenho do processo político-econômico e o desempenho do subsistema controlador do sistema
financeiro. Com smcendade, acredito que sena
da maior importância que essa questão fosse desenvolvtda como percepção, posicionamento e
valoração do principal corpo legislatJvo do País,
quase que pari passu com a Constituição. Na
verdade, alguns dos problemas hoje existentes
são emanações, conseqúências, derivações de
padrões comportamentais de um sistema financeiro distorcido, pela sua convivêncía histórica
com um processo ínflacíonáno, e marcado por
uma série de padrões comportamentais que o
tornaram extremamente disfuncional para a conjuntura extremamente delicada que o País atra-

vessa nesta transição democrática e que, estrategicamente, revela deficiências na suafunção neurológica central de bom desempenho do sistema
econômico em sua configuração global. Muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ Passo a palavra ao Dr. Luiz Correia do Lago,
Professor da Fundação Getúlio Vargas.

o

SR. LUIZ CORREIA DO LAGO - Sr. PreSIdente, Srs. Constituintes, em primeiro lugar, queria dizer que, como LitidUêtu sinto me gr~tifj':ado
por estar presente aqui e poder discutir idéias
com os Srs. Constítumtes
Sendo o terceiro expositor a falar acho que
a minha exposição terá repetições inevitáveis com
relação ao que foi dito anteriormente, mas acredito que, como não há concordâncias em torno
de todos os pontos, isso pode contribuir para o
debate.
Os expositores que me antecederam caractenzararn, de forma bastante completa, o sistema
financeiro atual, bem como retraçaram alguns aspectos históricos do seu desenvolvimento. Inicialmente, cabena adicionar, como fator de grande
Importância com relação ao sistema financeiro,
a sua função de canalizador de poupanças para
o investimento. DIante da experiência histórica
brasileira, nota-se que a formação bruta de capital
na economia somente foi possível graças à existência de um sistema financeiro misto, que permitiu, agregada à contribuição de alguma poupança
do exterior, o processo de desenvolvimento que
se observou no pós-guerra.
Sequmdo a Idéia do nosso Presidente, tentarei
ater-me, írucíalmente, aos pnncíplos gerais para,
então, como os expositores que me antecederam,
tratar de alguns assuntos que sertam da alçada
da legislação ordinária
Uma primeira questão que me parece básica
e que escapa, inclusive, aos limites dos tÓpiCOS
desta Subcomissão, é a opção com relação à
ordem econômica que deve reger o País. Nesse
sentido, acredito que é opinião geral que deve
haver uma opção por uma economia de livremercado, mas com uma supervisão pelas autoridades
econômicas e uma atuação governamental que
permita que todas as atividades econômicas se
desenvolvam sem ferir o Interesse social.
Partmdo dessa primeira constatação, vez que
estamos tratando de uma economia basicamente
de livre mercado, a segunda questão inevitável
que se coloca é a da atuação do Governo no
SIstema financeiro, que, até o momento, vem sendo processada de uma forma direta, através das
próprias ínstituiçôes financeiras do Governo, e de
uma forma indireta, que é através da supervisão
das instituições privadas. A intensidade futura dessa Intervenção estatal certamente é um tema da
maior lmportàncra para ser examinado, e coloca
a questão, que já fOI levantada anteriormente, de
estatizaçáo versus privatização
Concordo com os expositores que me antecederam com relação às vantagens dos sistemas
mistos, que se vêm observando no Brasil, nas
últimas décadas. Certamente, houve espaço tanto
para ínstínnções públicas, cumprindo funções específicas, notadamente com reação ao fornecimento de capital de longo prazo, em que o BNDES se destacou, como também houve espaço
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para Instituições pnvadas - e não estou falando
apenas dos bancos, mas também das instituições
de menor porte - para a canalização de poupança de uma forma relativamente eficiente. Naturalmente, esse sistema misto, como foi ressal.ado anteriormente, não deveria evoluir para um
ststema em que haveria o poder de muitos poucos
- - foi a expressão utilizada A Idéia é que se tenha
L m sistema misto, em que haja um número srqníf.cativo de Instituições operando no sistema fínancetro. Uma vez definida essa questão da estatíração - e tenho a impressão de que todos os
expositores concordam que uma estatização
completa não ~na eficiente nem adequada para
o Brasil, e, de fato, o próprio confronto do desempenho das ínstiturçôes públicas e privadas, em
vários casos, denota maior eflcíência do setor pnvado, mas nem sempre isto ocorre. Temos vános
casos de mstíturçôes públicas que mostraram um
desempenho perfeitamente adequado - e certamente o BNDES é uma delas. Acho que o sistema
misto ficaria caracterizado, por todos nós, como
o mais adequado para o futuro. A partir dessa
definição um terceiro aspecto fundamental, que
também já foi abordado, é o da delimitação do
papel das autoridades monetárias e do seu relacionamento com os Poderes da República. Aqui
realmente temos uma questão bastante polêmica.
Ressalta, nesse contexto, essa discussão do grau
de independência que o Banco Central, e outras
Instituições, como a Comissão de Valores Mobiliários, deveriam ter com relação ao MinIstério da
Fazenda e com relação a outros órgãos da administração central. Realmente, é dífícrl se chegar
a uma conclusão defírutíva quanto à adequação
de se ter uma independência total do Banco Central Quem concorda com o Prof. Carlos Lessa,
nesse ponto, pOIS é muito difícil se pensar que
possa haver uma administração econômica, coesa, bem orientada, com uma independência total
do Banco Central com relação ao MinIstério da
Fazenda. Por outro lado, em termos do que existe
hoje, pnncipalmente no que diz respeito à Comissão de Valores Mobiliários, que tem uma função
também muito Importante na regulação do sistema financeiro, certamente, pecou-se no passado
por atribuir pouca importância ao órgão. É um
órgão que não tem recursos, que não teve a dimensão adequada para fazer a tarefa de superVisão que lhe cabe. Nesse caso, a necessidade
de uma Independência, e talvez apenas de necessidade de prestar contas ao Legislativo, fosse imperativa para coibir determinados abusos que fica
muito difícil para o mecanismo normal do MiniStério da Fazenda acompanhar Com relação ao
Banco Central, especificamente, também não tenho dúvida que é um cargo da confiança do Presidente, mas a necessidade de regras estáveis para
um sistema fínancerro eficiente também coloca
no ar a questão de se ter uma sucessão em prazo
breve de muitos à Presidência do Banco Central.
Certamente isso é murto danoso para a economia.
EVidentemente, que temos passado por momentos de crises, que não necessariamente caractenzarão o futuro, mas é necessário se chegar a
uma situação de equilíbno, em que o funcionalismo possa ter uma maior permanência, talvez
um corpo de funcionários bem preparados, bem
respaldados no seu cargo, como se observa em
alguns países europeus, em que os Ministro passa,
mas boa parte da administração fica - e fica
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de forma eficiente, adequada e honesta. Essa,
então, sena uma qualificação que faria à questão
da relação do Banco Central com o Ministério
da Fazenda. Essa questão das regras estáveis realmente é fundamental. A tomada de decisões no
sistema financeiro é muito frágIl,diria, pois depende de um conjunto de normas e de expectativas
que são extremamentes voláteis Isso requer uma
estabilidade para que haja um processamento
adequado da poupança e o cumprimento da função precípua do sistema financeiro, que é de intermediar adequadamente a poupança para garantir
recursos para o investimento. Dentro ainda dessa
área do Banco Central, cabena lembrar que além
de uma certa índependêncíà, deve haver também
um poder de sanção. A impunidade, no passado,
na área financeira, foi certamente uma constante.
Seria importante que houvesse uma capacidade
real de supervisão e de penalização nos casos
de abusos flagrantes. A própria questão do Banco
Central e da CVM se vincula, como já fOI dito
aqui, com o própno sistema do Conselho Monetário Nacional, que certamente, no momento, não
funiona a contento Qual a estrutura adequada
do Conselho Monetário? É uma questão de difícil
defimção e que merece mais longas discussões.
Não tenho aqui a solução. Certamente a idéia
de haver membros do setor privado opinando,
talvez, fosse o órgão que devesse merecer da
Constituição uma atenção direta. Ou seja, se fosse
o caso de a Lei Maior regulamentar um órgão
mais ligado a execução da política econôrmra,
talvez fosse, então, o Conselho Monetário Nacional que devesse ser escolhido, e o Banco Central
já seria uma consequência dessa seleção. Estabelecido o ãmbito de atuação das autoridades econômicas, surge uma quarta questão de grande
relevância, que também já foi tratada antenormente, que é a questão do acesso das empresas
ao setor, da livre entrada ou não no setor financeiro Como se sabe, no passado, não tem Sido
a regra no Brasil A concessão de cartas-patentes,
que foi adequadamente quahficada pelo Prof. Carlos Lessa de um ativo fictício, mas que era um
ativo verdadeiro, na medida em que habilitava
as lnsutuiçóes a funcionar nos vários níveis do
sistema financeiro, é certamente uma das questões mais polêmicas que se vai colocar para a
legislação bancána e do sistema financeiro, no
sentido mais amplo, se houver a idéia de uma
reforma bancária e do surgimento de bancos múltiplos, como se diz, de bancos que atuam em
vários segmentos do sistema financeiro e não
apenas precipuamente no ramo bancáno. Aí, novamente há uma necessidade da qualificação do
problema Já é, também nesse caso, um detalhamento que não entraria na Constituição Mas, eVIdentemente, que devem existir exiqências mínimas para a entrada no sistema financeiro, pela
Importância e pelo papel estratégico de que ele
se reveste, que já fOI destacada anteriormente.
Tais exiqêncras têm a ver com a própna idoneidade moral ou profissional dos postulantes, mas
também com uma necessidade de um porte mínimo para que essas instituições possam levar adequadamente adiante as funções a que se propõem Isso naturalmente já serve como uma "barreira-entrada", para usar a expressão utilizada pelo
Prof. Lessa. Cabe discutir se a "barreira-entrada"
deve ser estabelecida sobre essa forma, ou se
deve realmente haver um número delimitado de

empresas no sistema, que naturalmente limita a
concorrência e pode levar à fórmação de oligopóhos com efeitos indesejáveis em termos de formação de preço no setor, que no caso naturalmente
é a taxa de juros, e a própria carta-patente com
possibilidades í:Ie transferência do direito para terceiros. Quanto à entrada do capital estrangeiro,
que é um subproblema dessa questão, a experiêncra brasileira tem sido realmente de regras
não escntas. O Banco Central tem uma séne de
decisões secretas que determina o máximo que
uma mstituição estrangeira pode ter de participação em bancos de investimentos ou em bancos
comerciais; não proíbe o controle de instItuições
de menor expressão; mas existe uma lei a respeito
- e é uma coisa extremamente surpreendente
numa economia já tão avançada quanto a brasileira. Se não é tópico para a Constítumte diretamente, certamente é tópico para a legislação ordinária. Quanto à questão de proibição da entrada
de capital estrangeiro no setor, discordaria, em
parte, do Prof. Lessa, dizendo que sendo rnmoritária tal participação, e obedecidas as leis do
país, que garantam, evidentemente, a soberania
nacional, não vejo maiores problemas para ela.
Já existe uma Situação de fato, que é a presença,
pela estatística de 1985, de dezoito bancos comerciais estrangeiros no Brasil, contra, na época, sessenta bancos privados nacionais Isso Já é uma
realidade Terra que ser reavaliada a possibilidade
de entrada de novos postulantes. Inclusive, isso
foi aventado como um elemento da barganha
da dívida externa brasileira e deveria ser totalmente desligada da questão. É uma questão que
cabe realmente discutir no âmbito do sistema financeiro e ver a sua adequação ou não. Acho,
aí, como o Prof. Lessa, que um controle do setor
pelo capital estrangeiro sena extremamente perigoso. Seria, nesse caso, a favor de participações
minoritárias em que os bancos estrangeiros pudessem trazer know-how ou novas técrucas financeiras, mas não de um controle da maioria, digamos, de bancos específicos. Feitas estas considerações mais gerais, acho que um problema báSICO
do sistema financeíro é o de dar continuidade
ao nosso processo de desenvolvimento econômico Para tanto, é preciso a criação de novos
mecanismos de financlamento de longo prazo.
Como se mencionou aqui, a tarefa, nesse sentido,
no passado, coube ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quase que exclusivamente É fundamental que se criem Instrumentos para que também o setor privado, atuando no sistema fmanceíro, participe desses fmanciamentos de longo prazo. Naturalmente, será exigido um direcionamento de recursos para esse
fim. Mas deve ser muito bem pensada, naturalmente, a regulamentação desse direcionamento.
Já temos vários tipos de direcronamentos no sistema bancáno e o exemplo mais claro é a obngatonedade de aplicação dos bancos comerciais no
crédito rural É mais uma questão de pensar em
novos Instrumentos que permitam o financtamento de longo prazo, do que meramente alocar uma
parte dos recursos dlsponívers dos bancos privados para esse fim específico. Nesse contexto, cabe
lembrar também que recursos somente são atraídos para deterrrunadas atrvídades quando há uma
remuneração relativamente adequada Isso coloca a questão dos juros e da Lei de Usura, que
também foi lembrada pelo primeiro expositor A
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questão dos juros é muito clara. Juros reais muito
baixos, ou negativos, dificilmente atraem uma
poupança em níveis adequados para uma intermediação eficiente. Por outro lado, juros reais,
excessivamente altos, são obstáculos de peso para qualquer atividade de investimento, visto que
muitas vezes, inclusive. excedem à taxa de retorno
real dos investimentos que se propona a financiar.
Não cabe à Constituinte abordar a questão de
formação dos juros e criar regras com relação
aos juros No caso da legislação ordinária, cabe
lembrar que a Lei de Usura se tornou absolutamente mócua, no caso brasileiro, não pelo fato
de 12% serem uma taxa real, correta ou não,
mas porque há várias maneiras de o sistema financeiro contornar a Lei de Usura e cobrar do
tomador de recursos, taxas adicionais Portanto,
acharia uma coisa descabida a continuação da
Lei de Usura nos termos em que foi inicialmente
promulgada. Se é crucial buscar aumentar o nível
de poupança interna e permitir uma intermediação adequada, cabe lembrar que esse aumento
do nível de poupança global não depende apenas
de uma reestruturação do sistema financeiro. Na
presente situação do Brasil, temos dois problemas
de peso que cabe mencionar, ainda que não sejam diretamente ligados ao sistema financeiro.
O primeiro é o problema da capacidade de autofinanciamento das empresas brasileiras No caso
empresas públicas, uma política tarifária nada realista levou a uma corrosão do valor real das tarifas
e impediu que as empresas estatais tivessem uma
capacidade de autofinanciamento adequada. Isso
levou muitas críticas de que as empresas estatais
eram mal-geridas ou mal-orientadas, quando, na
realidade, a fixação do preço, por autoridade
maior, Impediu que angariassem uma receita adequada. O mesmo seria verdade com relação às
empresas pnvadas. O fato mostra que o controle
de preço não pode ser Implementado em caráter
indefinido, a não ser em casos de oligopólios flagrantes em que a autondade econômica deve
intervir. Esse ponto do aumento da capacidade
de poupança do setor público, através de uma
recuperação das tarifas, parece-me da rnaíçr irnportància. Um segundo aspecto que vem prejudicando a taxa de acumulação de capital, no Brasil,
é certamente a questão da dívida externa. Nos
últimos três anos, segundo estatística oficial, recentemente promulgada, 20% da poupança Interna bruta foram remetidas para o extenor em função dos nossos compromissos externos e da geração de polpudos superávits de balança comercial. Certamente, a renegociação da dívida é uma
questão fundamental ligada ao sistema financeiro,
na medida em que vai ser necessário, para que
o País mantenha taxas de crescimento históricas,
da ordem de 7%, que se garanta o aumento da
taxa de poupança global. Nesse sentido, é quase
Inevitável uma parte adicional de poupança interna. É que vem sendo orientada a política de renegociação da dívida pelo atual Governo. Apesar
de ser um assunto aparentemente conjuntural,
na verdade trata-se de um aspecto mais estrutural
da economia, em que é muito difícil, de momento,
dado o nível de renda por habitante do País, que
ainda é muito baIXO, gerar-se poupança, na margem, como diriam os economistas, para se chegar a uma taxa de poupança interna sufíciente
para garantIr o crescimento. Esses dois aspectos
mostram que não é uma panacéia reestruturar
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o sistema financeiro e que é necessário consídesar
uma série de outras áreas da política econômica,
para que o sistema financeiro possa cumprir adequadamente a função de intermediação eficiente
que se espera dele. Para concluir, a questão da
reforma bancária tem sido colocada, muitas vezes, junto com a questão da reforma tributária,
e se vem ligando à questão da reforma bancária,
com maior ou menor regionalização dos bancos.
O exemplo que se tem tomado, 'acredito, é o dos
Estados Unidos. Acho que merece maior exame
essa questão da regionalização, antes de uma tomada de decisão.
Naturalmente que o poder de poucos, como
foi ressaltado pelo Prof. Lessa, não e desejável.
Quer dizer, bancos que têm uma atuação nacional
e que viessem a ter um poder, não é uma coisa
desejável em qualquer nação. Por outro lado, obngatoriedade de atuação a nível regional de bancos,
hoje instalada a nível nacronel, é uma questão
que pode cnar, de início, uma confusão bastante
considerável no sistema financeiro e deveria ser,
implementada de forma muito gradual Mas ISSO,
de qualquer forma, acredito que seja tema para
a legislação ordmána. Finalmente, como tópico
que realmente deveria constar da Constituição,
imagino que a velha atribuição do Estado da
União, de controlar a emissão de moeda, é um
elemento suficientemente geral para ser considerado. Em segundo lugar, merece ser fixada a necessidade de fiscalização das operações fmanceiras de todos os tipos, supervisionadas pelo Poder PúblIco. Isso exemplifique! no caso do Conselho Monetário Nacional, mas poderia ser discutido
com relação a outras instituições
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, mícialmente o Relator, Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Femando Gasparian) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, esta Subcomissão
realmente está de parabéns porque, tem a oportunidade de oUVIr exposições de convidados, pessoas lIgadas aos meios acadêmico, de um modo
geral, e que, realmente, nos tem dado uma séne
de informações e de Idéias. Elas estão germinando e, certamente, após serem discutidos e
vetadas por esta Comissão, integrarão o relatório
finaljustamente com outros depoimentos do quilate dos nossos expositores de hoje, Então, quena
fazer algumas considerações e gostaria, até, de
aprofundar mais algumas questões que foram colocadas. A hora já está avançada, mas gostaria
de voltar a comentar idéias que estão sedimentando, pelo menos, no meu pensamento. Um deles é de que o sistema bancários brasileiro, que
faz parte do sistema financeiro, está fazendo com
que este não se encontre em condições de dar
ao desenvolvimento brasileiro o apoio de que precisa. O responsável por isso, muitas vezes, por
suas falhas e distorções, é do sistema bancário.
O fato de ser o sistema bancáno privado oligopolista e cartorial e, nos últimos anos, ter exercido
uma grande influência, inclusive, sobre o sistema
bancáno estatal, inclusive o Banco do Brasil, que
detinha a hdernaça política de processo do sistema, dimmuísse a sua importêncra fazendo com
que no flnancrarnento da produção, que era da
ordem de 30%, para 7%, fez com que a outra
parte do sistema financeiro, que não a bancário,

a de mercado de capitais, ficasse atrofiada, Aliás,
isto se deu justamente com a hipertrofíação do
sistema bancário. É curioso que, nestas palestras,
por exemplo - só estou fazendo um comentário
só se ouço falar praticamente do sistema bancário
nacional; mnguém fala do sistema de mercado
de capitais É uma pequena referência que fazem
a esse sistema. As doenças estão praticamente
todas no sistema bancáno. O outro sequer teve
tempo, ainda, de desempenhar o papel, que, acho,
seja fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Por isso, então, volto, outra vez,
ao problema da Lei de Usura. Uma das razões
pela qual isso ocorre é o fato de serem bem mais
altos os juros reais no Brasil, que, em qualquer
outra economia, como a japonesa. Qualquer aplicador tem duas opções clássicas: ou ele coloca
seus recursos em uma aplicação de renda fixa
e conhece qual vai ser o resultado daquela aplicação - 4, 5, 8 ou 10% ao ano, conforme o pais.
Há paises onde o sistema financeiro está mais
organizado, como no Japão, e a renda chega a
ser de 4%. Não é à toa que o Japão teve esse
desenvolvimento que conhecemos. A Coréia é
o mesmo caso A Suíça, que tem excesso de
capital, difere dos casos do Japão e da Coréia
Ao mesmo tempo em que têm esse rendimento,
as pessoas que estão querendo alguma coisa a
mais aventuram colocar o seu capital no mercado
de capitais, aplicando-se numa ação ou num investimento, portanto, nas bolsas de mercadorias
ou de valores. É um mvestírnento, por exemplo,
propiciar um resultado maior, de 10, 15,20%.
Mas nunca irá poder proporcionar um rendimento
real da ordem de 25, 3D, 35% como ocorre no
Brasil, que faz com que as bolsas de valores, aqui,
sejam um cassino. Quer dizer: o que sai na primeira página dos jornats, como outro dia, por
exemplo, com as ações da Vale do Rio Doce,
são tocadas. Então, aparecem algumas poucas
pessoas que manipulam aquele mercado como
bem entendem, ganham fortunas umas contra
as outras. Aliás, coloca-se no jornal que ganhou
do outro, porque, no fundo, o público está afastado desse mercado, porque já perdeu, muitas
vezes, os seus recursos, Inclusive, no ano passado
quando se iniciou o Plano Cruzado. Como os juros
reais baixaram, a tendência natural era essa que
estava colocando agora, isto é, as pessoas, procurando colocar sua poupança no mercado de
ações que talvez lhes pudesse dar um rendimento
maior. Como a inflação caiu na época do Plano
Cruzado, o que é que se podia consequir de renda,
em termos de aplicação? Inclusive na caderneta
de poupança? Eram 6% ao ano, no caso da caderneta de poupança, real, garantida; os outros setores nem isso conseguiam Só havia correção monetária para as aplicações da caderneta de poupança. Então, as pessoas foram para a bolsa de
valores, para um Investimento de risco, que realmente é o investimento mais salutar para a economia. Seria a forma, por exemplo, de se democratizar o capitahsrno brasileiro, fazer com que
todos os brasileiros fossem acionistas das empresas. Mas isto não ocorre, não ocorreu e não vai
ocorrer, porque realmente não existe um limite
que seja considerado usurário. Não estou falando
do problema conjuntural. Isso aliás, já vem da
Biblia, isso ai é temporão; o problema da usura.
Hoje, o depoente Walter Barelli até revelou que
usura vem de 11%, não vem de 12%, como esta-
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mos propondo aqui E uma palavra que denva
de onze. Era limite. O que era considerado usura
era 11%. Hoje em dta, estamos colocando 12%,
que fOI o que Getúlio Vargas adotou quando introdUZIU a Lei de Usura, em 1933, como forma de
fazer com que o Pais pudesse se desenvolver e
os juros altos não abafassem a economia brasileira, ou a produção, como está ocorrendo no
momento.
E eram JUrosreais, como destaca o nobre ConstJtuinte. Mas a legislação feita por Getúlio Vargas,
que funcionou muito bem no Brasil, ajudou muito
bem nosso Pais a se desenvolver, nos VInte anos
em que realmente foi praticada, porque não havia
inflação, depois, ficou superada pela realidade e
é, aliás, também responsável por uma série de
distorções. Quer dizer, deu-se muito desenvoí-"
'\tlmento às companhias dê crédito de fínancíamento e de investimento e de banco de Investimento, porque era a forma de se cobrar juros
mais altos de que a Lei de Usura permitia. Os
bancos tmharn que se ater à ela. Ao passo que,
com o desáqro de papéis, de letras, etc., que não
se enquadra classicamente como JUro, então desenvolveram-se os bancos de mvestimento e bancos reais de Investimentos, e de crédito de financiamento. Na verdade, eles eram só formas de
se conseguir cobrar juros mais altos do que a
Lei de Usura permitia FOI mais uma distorção
criada pela inflação.
Mas, voltando ao assunto, julgo que, com o
progresso que pode haver, não podemos cristahzar situações na Consutuição. Temos que fazer
com que as constituições tenham princípios que
possam resistir aos anos, aos séculos, até, se for
o caso, se fôssemos tão felizes ao ponto de fazer
uma constituição que pudesse resistir a cem ou
duzentos anos. Acho que esse princípio resistirá
a séculos: É um problema não só moral mas
até operacional. Valor superior a 11 ou 12% é
considerado uma coisa insuportável para ser absorvido pela produção. Isto já passa a ser um
problema moral, um problema criminal, como
está consagrado na Lei de Usura, que esteve em
vigor há muitos anos. Então, este é o problema
que quero colocar. Como, então, é que pode funcionar o mercado de capitais? Inclusive, é outro
problema fundamental que temos de discutir em
nossa Subcomissão. Temos que convocar aqui
também o Presidente da Comissão de Valores
MobIliários e outras pessoas ligadas ao mercado
de capitais. O sistema bancário está de tal forma
deformado, ohgopolista e cartorial, que Impede
o seu crescimento e o inibe de ter a parcela que
devena ter na economia brasileira. Além dessas
deformações do sistema bancário brasileiro, seria,
também, importante oUVIr dos depoentes, se possível, opmiões a respeito dos bancos municipais
e regionais, para destruir, de vez, o valor da carta
patente e fazer com que sejam Simplificadas as
autorizações para o funcionamento de agências
de pequenos bancos, inclusive de cooperativas
de crédito. Isto é outra coisa importante, que existe
no mundo mteíro, inclusive na França, e ajuda
tremendamente o banco, que é estatal, um banco
central, que é um dos maiores do mundo, o Banco
Agrícola da França
Queria colocar esses problemas e pediria aos
Srs. expositores que falassem sobre esses pontos
a que aqui me referi
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o SR PRESIDENTE (Cid Sabóia Catvalho)Pergunto se algum dos Srs, expositores deseja
responder essa indagação do Sr. Relator, Constituinte Fernando Gasparian?
Concedo a palavra ao Dr André Franco Montoro Filho.

o SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHOAcho que o Sr Relator, Constituinte Fernando
Gasparian, colocou com muita propriedade o problema de uma certa deformação do sistema financeiro brasileiro em termos de bancos comerciais
e da atlvrdade bancária strlcto sensu. Nesse trabalho que entreguei aos Srs, Constltuinte, tomo
a posição de não aceitar essa separação rígida
que se faz, em termos de mercado bancáno, em
termos de mercado de capítars, entendendo todo
o processo como sendo de intermediação fmancerra, na qual à disposição dos poupadores se
encontra uma gama de ativos, inclusive ações.
Na página 23, tem um quadrinho, onde procuro
marcar, de uma forma gráfica, essa visão, na qual
a bolsa de valores, a intermediação estão colocadas, e os diversos segmentos do mercado estão
presentes. Acredito que a preocupação, o equilíbrio desses diversos mercados é fundamental.
Realmente uma estrutura patrimonial de empresas adequadas, em termos de recursos própnos,
capitais próprios, empréstimos, é fundamental para o equilíbno financeiro dessas empresas, para
a produção e para o crescimento. A mesma coisa,
da forma do equílibrlo patrimonial de pessoas
físicas de terem fi opção de colocarem os seus
recursos, as suas poupanças, em diversas formas.
Aí, nesse ponto, concordo plenamente com o que
o Sr. Relator disse. E acredito, como fOI levantado
pelo professor Carlos Lessa, na sua exposição,
que o banco brasileiro desempenha uma série
de funções não bancárias Em muitos outros países, elas não são desempenhadas pelo sistema
bancáno, e que acaba gerando um custo elevado.
Por exemplo, os bancos comerciais brasileiros
são, praticarnente, o caixa de todas as empresas
para todos os pagamentos. Têm-se que efetuar
esses pagamentos, por menores que sejam, coisa
que, na Europa ou nos Estados Unidos, não existe.
Lá, se paga diretamente, através do correio etc.
Então, cna-se uma série de serviços pseudogratuitos, mas que, na verdade, o banco se remunera
pela permanência do recurso no banco, sem pagamento de juros nem, ao menos, incidindo compulsóno sobre esse valor. Daí acreditar que exrsta
uma grande deformação. Em determinados períodos, esse processo acaba gerando um custo
para os bancos que se acaba refletindo nas taxas
de juros. Então, nesse sentido, concordo com
a colocação do nobre Relator Fernando em que
as taxas de juros reais, observadas no Brasil, em
favereiro de 1987 especificamente, que eram de
30 a 35% - em outros meses, um pouco menos
- também são taxas cuja permanêncra no tempo
é absolutamente impossível. Realmente não há
atividade econômica que resista a isso. Recentemente o nosso amigo Constituinte José Serra comentou a respeito dessas taxas, dizendo que nem
a atividade de tráfego de cocaína provavelmente
tem uma rentabilidade para manter, ao longo do
período, essa remuneração.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Não
que conheça a rentabilidade da cocaína. (RISOS.)

O SR. ANDRÉ FRANCO MONTORO FILHOÉ o que se imagina. Mas é evidente. Acho que
foi o fenômeno provisório do ajuste, causado exatamente nesse processo de adaptação dos bancos ao sair do serviço normal, cobrando-os acrescida a aceleração da inflação. E tudo ISSO dentro
de um certo descontrole. Como coloquei em minha exposição, não se deve estabelecer apenas
um número, como taxa de juro máximo, ou qualquer limitação mais quantitativa de objetivo de
resultado Na minha modesta oplrnão isto não
é apropriado. A legislação, e especialmente a Carta Maior, deve procurar dar condições para que
esse fenômeno não se realize. Eventualmente, esse fenômeno pode reahzar-se num determinado
instante. Mas deve-se criar mecanismos, instrumentos legais etc., que impeçam essa deformação da taxa de 35, 40 ou 50%. Houve bancos
que cobraram taxas de juros reais dos seus rnutuános de 2, 5, 3, 5% ao mês. Quer dizer, isso
dá, mais ou menos, 50% ao ano Realmente, ISSO
é uma deformação. Não é que defenda juros altos,
quando me posícionei aqui contra a Lei de Usura
Acho que não é esse o mecanismo àdequado
para se combatê-lo. Evidentemente, essa é uma
opmíão pessoal. Quanto à segunda questão, a
respeito dos bancos municipais, regionais, os
bancos menores, aí, sim, acredito que talvez seja
um caminho importante para se ter mecanismos
que garantam juros menores Isto ocorrerá especialmente se os bancos brasileiros, em geral, se
transformarem realmente em intermediários financeiros e não em balcões de serviço para pagamento de contas. Se isto se der, acredito que
haja condições de mercado, de aparecimento
desses bancos menores. A grande vantagem de
um grande banco com grande volume de agências são os negócios não bancános, efetuados
entre as diversas agências Se for possível readequar o sistema financeiro brasileiro à sua atividade
prlmordral, que é a intermediação financeira, e
não de guichê, de caixa e de outras atividades,
acredito que se dará um grande passo no sentido
de se obter permanentemente um sistema fmanceiro mais eficiente e que possa realmente ter
condições de fazer essa intermediação financeira
e propiciar taxas de juros menores.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Mauro
Campos.
O SR. CONSTITUINTE MAURO CAMPOS Sr. Presidente, na verdade, já não podia mais estar
aqui, porque tenho que viajar às nove horas e
a crise da aviação está no ar. Mas, de qualquer
forma, não queria sair, sem antes cumprimentar
os conferencistas e dizer o quanto aprendi. Tenho
uma série de perguntas, na verdade, mas vou
tomar a liberdade para encaminhá-Ias à Mesa e
dirigir aos ilustres palestrantes do dia de hoje.
Só faria uma observação, Com a modéstia que
lhes é peculiar, ao iniciar suas falas, tanto o Dr.
André Franco Montoro FIlho, como o Dr. Carlos
Lessa, disseram que não eram juristas, fazendo
essa ressalva. Diria, também, que não sou jurista
- aliás sou um produto de primeira geração do
BNDES, sou engenheiro. Diria que a constituição,
na verdade, não é uma questão jurídica, mais
do que um problema de ciência; no fundo, é uma
questão de consciência. Com essa observação,
pediria ao Presidente, aos Srs. Constitumtes e aos
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Ilustres conferencrstas que dessem licença para
eu me retirar. Encaminharei à Mesa as perguntas
que teria a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não. Concedo a palavra ao Sr. Constituinte
Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN - Sr.
Presidente, pergunto ao Dr. André Franco Montoro FIlho como poderíamos viabilizar o investimento de longo prazo, através da poupança controlada pelo setor privado, se considerarmos uma
economia com uma taxa de inflação mais baixa
e mais estável> Porque, nessa economia, é impossível se pensar em investimento a longo prazo.
A primeira pergunta ao Dr. Carlos Lessa: V. S'
falou em unictdade de comando, no que diz respeito à direção do Banco Central Seria, no caso,
a direção do Banco Central, inclusive o presidente,
estar subordinado diretamente ao Ministro da Fazenda? A segunda pergunta ao Dr. Carlos Lessa:
V.S' afirmou que o setor estatal necessita de mudanças. Mas não disse quais. Perguntaria quais
são, fora o controle social que é uma coisa bastante reconhecida hoje. Ao Dr, Luís Correia: os
argumentos levantados contra a estatização não
me pareceram convincentes. Afirmou V S' que
o sistema misto traz vantagens e enumerou duas:
primeiro, o BNDES, segundo, de uma forma bastante genérica, foi aflrrnado que o sistema privado
soube canalizar poupança de maneira relativamente eficiente. QuerIa questionar essa afirmação. Queria saber onde está a eficiência dos sistema privado na alocação desses recursos. Como
terceiro ponto, dirigido ao Dr. Luís Correia: V.s·
afirmou que o regime de mercado deveria estar
voltado para o interesse social. Queria entender
direito qual o significado dessa expressão " interesse social", no que diz respeito à poupança interna, quando organizada pelo setor privado, que
trabalha em cima do lucro e não de um eventual
objetivo que diga respeito à diminuição do custo
finaneiro do setor produtIvo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra, inicialmente, o Dr. Carlos Lessa.
O SR. CARLOSLESSA - Sr. Presidente, gostana de fazer uma breve consideração sobre a intervenção do Deputado Fernando Gasparian, ao que
se poderia imaginar como um padrão de competição mterbancária, moderna e correlato com o
grau de desenvolvimento industrial e agrícola do
País. Fiz aqui referência muito rápida a que os
grandes bancos privados brasileiros são pequenos bancos, em termos relativos, se comparados
com as necessidades de financiamento geradas
pela economia produtiva: industrial, agrícola e de
serviços. Creio eu que essa sua pequenez relativa
faz com que algumas das funções neurológicas
desse sistema sejam relativamente atrofiadas na
vida brasileira. Fiz inclusive, uma referência um
pouco irônica, a que os nossos bancos são grandes na quilometragem dos guichês, nos metros
quadrados de fachada, ou no número de agência.
Por esses indicadores, são bancos gigantescos.
Creio que a reorganização do sistema bancário
passa por essa questão. Um impulso imediato
é imaginar diminuir as "barreiras - entradas"
e rnultíphcar os agentes no sistema. Só que uma
vasta quantidade de pequeninos bancos locais
não cumpre as funções centrais que uma organi-

116

Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

zação bancária tem de assumir para o desenvolvimento de uma .economia, que já se dá em escala
de grande indústria e em escala de necessidade
de financiamento de grande porte unitário. Creio
que a organização bancária, no Brasil, deveria
combinar o grande com o pequeno Nesse sentido, deveria haver um processo de concentração
relativa dos bancos, em escala nacional um menor número de bancos Mas ai, dirão: está votando
a favor do oligopólio bancário. Outro processo
seria possibilitar a constituição dos bancos locais,
como estruturas bancárias diferenciadas. Exatamente como acho necessário para a economia
brasileira:que haja um avanço no grau de concentração bancária, absolutamente fundamental;
que, num oligopólio bancário, exista um banco
oficial comecial de grande porte e de grande poder de competição, Isoladamente até preferencialmente, o maior banco do País. Nesse particular, a questão do Banco do Brasil é de natureza
estratégica. Não apenas na sua conceituação,
mas é preciso pensar que papel deve ter o Banco
do Brasil, nesse oligopólio bancário, que estou
aqui imaginando como necessário, para a escala
das empresas industnais e agrícolas do País. Pois
eu diria que deveria ser um banco comercial dotado de todas as faculdades competitivas de um
banco comercial e vocacionado a lutar pelos bons
negócios no mercado de crédito bancário geral.
A idéia de utilizaro Banco do Brasil como instrumento de fomento é um dos elementos que torna
complicada aquela equação da organização bancária pública, no caso brasileiro. Esclareço: é extremamente importante que exista um banco oficiai que possa competir, eficazmente, no sistema
bancário concentrado, nas faixas em que opera
o banco pnvado. Isto significa que a sua função
precípua é regular essa competição. A exemplo
do que existe na economia italiana, em cada setor,
em cada subsetor industrial existe uma grande
empresa pública e competindo com as demais
empresas privadas no mesmo segmento.
Aidéia de reservar para o Banco do Brasilfaixas
de menor rentabilidade e de mais alto risco, generosa na sua primeira inspiração, emascula o poder
desse banco, de que é imprescindível como grande banco comercial. Vou jogar aqui uma percentagem: ele deveria ser um banco com capacidade
para deter 40% do total das operações de crédito
comercial corrente no País. Se esse instrumento
estivesse disponível, poderiam as autondades monetárias, no Brasil, operar políticas de redução
de taxa de juros, de redução de spread, com
grande eficácia, dispensando mecanismos de regulação de fíxação de taxas. Por quê? Porque sendo esse banco perfeitamente competitivo com
os demais, tendo uma escala superior aos demais,
na hipótese de uma não resposta dos agentes
privados, sendo ele comandado diretamente pelos órgãos centrais formula dores da política econômica, poderia operar sem as formas indiretas
de elevação fictícia da taxa de juro. Por exemplo:
sem depósito mínimo obrigatório, sem agenciamento de comissões de seguros ou quaisquer
outros procedimentos. Para isso, precisa ser muito grande e muito eficaz como banco comercial.
Confesso que essa dimensão, essa necessidade,
o debate sobre o Banco do Brasil não sublinhou.
Com frequência, encontro a idéia de "fortalecer
o Banco do Brasil", fazendo com que tenha acesso a maiores massas de poupanças institucionais,

para poder operar naquelas linhas de maior risco
e de menor rentabilidade. Esse é um falso fortalecimento do Banco do Brasil, porque o fortalece
apenas do ponto de vista estritamente formal, mas
não o fortalece como instrumento de regulação
da ordem bancária, que é o principal papel que
deve cumprir. Este é o primeiro ponto.
Se o Banco do Brasil está público, está vocacionado nessa direção, eu seria inteiramente favorável a dispositivos que permitissem aumentar a
concentração dos grandes bancos do País. Acho
que ainda são muitos. Ao mesmo tempo, creio
que deveríamos criar a possibilidade do banco
local, operando na faixa dos negócios locais, com
sensibilidade para operações de natureza comumtéría, e que seria um outro instrumento de regulação do sistema.
Outra observação que gostaria de fazer, muito
de passagem, é que acho que o sistema das cartas-patentes e da segmentação do mercado financeiro criou, no Brasil, além de um artigo flctícro,
que é o valor do direito de monopólio dessa cartapatente, cnou também uma organização bancária, que é de difícil fiscalização pelas autoridades
monetánas É mfírutaa capacidade de efetuar metamorfoses no interior de um conglomerado, elísívas de determinadas ordenações do Banco Central, é responsável por uma floresta de portarias,
regulações etc., absolutamente gigantesca, surgida neste País. Dado que todos esses mercados
são interligados, não vejo razão para que o banco
brasileiro não seja um multibanco. Dito de outra
maneira: ele pode emitir qualquer instrumento
passivo e competir em qualquer dos mercados
especializados de crédito, operando carteiras unificadas no interior de cada organização bancária.
Apenas para fazer referência: até há bem pouco
tempo, tínhamos, no Brasil, dois bancos centrais,
de fato: um, que era o Banco Central clássico
e controlava as operações do sistema de crédito
comercial geral, e o BNH, que tinha funções de
banco central, no controle das operações especializadas do crédito imobiliário. Isto sígrufícava uma
duplicidade espantosa de comando, num sistema
que já estava objetivamente unificado. Creio que
a nossa orqeruzação bancária é muito precária.
Finalmente respondendo ao Constituinte Luiz
Gushiken, queria dizer que as deficiências que
vejo na organização bancária pública são, a meu
juízo, as seguintes: em primeiro lugar, proliferaram, no Brasil, instituições de financiamento público não bancárias ou, se V.Ex' quiserem, instituições não financeiras, mas que faziam operações
de financiamento especializado. A lista é gigantesca absolutamente gigigantesca, no segmento
especializado da borracha, do café, do álcool e
do açúcar, no turismo, na pesca, no cinema, no
desenvolvimento regional, foram se multiplicando
bancos, no sentido de que podiam realizar operações de empréstimos.
O SR:

- (Intervenção fora do microfo-

ne-maudível) -

O SR. CARLOS LESSA - Se não tiver, não
pode; se tiver, pode. Isto gerou uma insulação
setorial fantástica, de uma complexidade enorme,
cujo mapeamento não foijamais feito à exaustão.
Em segundo lugar, as grandes agências financeiras oflcíais não tiveram os seus papéis claramente deflrudos, Assim, linhas típicas de fomento
subsistiram - e creio que algumas ainda subsís-
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tem - no âmbito do Banco Central. Operações
de natureza duplicada aparecem em diversas
agências oficiais. Os papéis não estão claramente
definidos. O sistema orqaruzou-se historicamente,
sem que existisse um plano, ou uma concepção
reitora geral, o que leva a determinadas coisas
curiosas Por exemplo: há pouco, diziaeu da imensa importância de que o Banco do Brasil fosse
um banco comercial na sua plenitude. Ora, ocorre
que os conglomerados privados, hoje, têm, como
segunda forma de captação mais barata de fundos, o depósito em caderneta. Todos eles associaram vastas redes de captação de depósitos em
cadernetas pelas sociedades de crédito imobiliário, que, no caso púlbico, são funções que estão
predominantemente locadas na CaIXa Econômica Federal e, por conseguinte, não se sabe rnurto
bem qual o espaço que o Banco do Brasil vai
desenvolver para ter esse instrumento extremamente importante, para estar equipotenciado na
competição com as orqaruzações bancárias privadas. Na verdade, a última junção do BNH à Caixa
tornou o resultado da adição dessas duas organizações uma instituição profundamente misteriosa. Porque, se por um lado, ela opera o financiamento a longo prazo de segunda linha, em segmentos como imobiliário e saneamento, por outro, tem uma fonte de captação importantíssima
na caderneta de poupança, e é gestora de uma
poupança Institucional - o FGTS - que foi para
lá transferida. Não ficam claros quais são os papéis, quais as funções etc. Quer dizer, o sistema
está desarrumado.

É lógico que isso, certamente, não é tema de
Constituição, mas revela que a futura reforma
bancária tem que ser pousada de maneira mtegrada. Essa era a proposta.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra a Prof, Luis Correia do Lago.
O SR. LUÍS CORREIA DO LAGO- Vou responder as perguntas do Deputado Gushiken, também
partindo da colocação do Constituinte Fernando
Gasparian. Realmente, a ênfase está sendo dada
ao setor bancário. Acho que as afirmações que
aqui vêm sendo feitas referem-se ao sistema financeiro como um todo. Como disse o Deputado
Gasparian, existe a preocupação básica com a
situação dos grandes bancos que atuam como
conglomerados. Mas devemos lembrar de que
existe um número grande de empresas menores,
se não me falha a memória de professor. Em
1985, tínhamos, mais ou menos, 107 bancos comerciais, sendo 60, aproximadamente, privados,
uns 18 estrangeiros, 24 estaduais - certamente
um número excessivo - mais uns 5 federais.
Além disso, tínhamos instituições do tipo sociedade de crédito e financiamento de investimentos
- que são as chamadas financeiras - mais ou
menos umas 110, 113; tínhamos uns 38 ou 40
bancos de investimentos - hoje em dia são uns
40. Tínhamos umas 400 e poucas distribuidoras,
umas 270 corretoras, 50 e tantas empresas de
leasing e 50 e tantas seguradoras. Esse sistema,
como um todo, que disse que acho que funcinou
de forma relativamente eficiente nas últimas décadas.
O questionamento aqui tem sido, basicametne,
sobre os bancos. Realmente, os conglomerados
bancários têm uma empresa de cada um desses
sub setores do sistema financeiro e fazem, diga-
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mos, uma articulação, como o Prof. Lessa lembrou, no controle, por exemplo, das cademetas
de poupança, que lhes permite, na verdade, ter
várias fontes de financiamento e não apenas a
fonte de financiamento normal de um banco comerciaI, que seriam os depósitos à vista e os depósitos a prazo.
Voltando a alguns aspectos levantados pelo Deputado Gasparian, a questão das ações é, muitas
vezes, mal entendida. Evidentemente, a especulação é extremamente condenável e o próprio
episódio recente das opções da Vale do Rio Doce
simplesmente configura um caso de oligopólio
num mercado murto restrito e específico, em que
realmente pequenos grupos se enfrentam para
controlar uma quantidade muito grande das
ações existentes da companhia em apreço. Mas,
as ações...
O SR. ~LOS LESSA de cassmo.

É uma sala privê

O SR. Luís CORREIA DO LAGO- Exatamente, é como a sala pnvê de cassino, diz o professor.
Mas as ações também são um meio muito correto
e eficiente de se permitira capitalização de empresas sem que elas tenham de recorrer ao crédito
bancário. Então, numa economia capitalista e já vou discutir se ela é cabível ou não, o que
é parte da sua pergunta - acho que o mercado
de ações tem de ser fortalecido e receber atenção
das autoridades econômicas. Agora, deve ser
também muito supervisionado, como disse ao
mencionar a atuação que a Comissão de Valores
Mobiliários deveria ter. Quando faleína Comissão
de Valores Mobiliários na minha exposição, estava
pensando, basicamente, na regulação do mercado de ações. Agora, se elas são, meramente,
objeto de especulação, evidentemente perderam
a sua razão de ser, e seria o caso, então, de repensar o mercado acionário. Mas, à medida em que,
através de lançamento de novas ações, se permita
capitalização de ações, que, no julgamento dos
empresários, seja uma forma mais barata do que
se recorrer a créditos bancários, acho que o sistema é válido, a ser considerado
Com relação às duas perguntas específicas; a
primeira delas diz respeito à eficiência do sistema
misto que imperou no Brasil, Citei o BNDES, por
delicadeza, como, justamente, o eficrente. Mas se
formos examinar o desempenho de vários bancos
estatais, notadamente os estaduais, ele foi extremamente ineficiente, extremamente afetado pela
má gestão, senão pela corrupção, em muitos casos. Transformou-se num instrumento de ação
dos governadores, muitas vezes com uso discutível, e não configuraram, portanto, esses bancos
instituições financeiras adequadas e passíveis de
fazer uma Intermediação correta, deles esperada.
O próprio BNH, aqui citado, que teve funções
quase de banco maior, de banco central, por uma
série de razões, e por uma mudança de administrações, não necessariamente ligadas aos seus
administradores e sim, à orientação da política
econômica, teve diversas fases bastante desastrosas.
Alguns bancos privados, evidentemente, podem ser colocados na mesma cesta. Eu diria mesmo que tivemos vários exemplos - pelo menos
três - de grandes bancos privados, em que imperou a corrupção, a falta de critério e o dolo. Mas
se exammarmos a intermediação financeira feita
pelos bancos comerciais, os bancos de investi-

mento, as sociedades de crédito, financiamento
e investimento, etc., nesses últimos trinta anos,
paralelamente .ao BMDES, que basicamente supriu o crédito de longo prazo, e ao Banco do
Brasil, que teve um papel primordial no crédito
agrícola, nas outras áreas de financiamento, acho
que é inegável, por qualquer padrão de comparação - e foi por isso que eu usei a expressão
relativamente - essas instituições foram relativamente eficientes. O nosso sistema misto mostrou
que, tanto as instituições privadas como as públicas são eficientes, mas, por outro lado, não excluem a possibilidade de convivência e terem uma
função complementar. Caso o Banco do Brasil
evoluísse para o que o Prof. Lessa mencionou,
evidentemente, teria de haver uma reavaliação das
próprias instituições bancárias comerciais de
grande porte Acredito que não há exagero em
dizer, pelo próprio resultado, pela taxa histórica
de crescimento do Brasil, que foi possível uma
intermediação relativamente eficiente dos recursos, das poupanças disponíveis internamente.
Segunda questão; com relação ao interesse social, o problema foi por mim levantado no contexto da ordem econômica para a Constituinte,
como um todo, não especificamente e!TI relação
ao sistema financeiro. E minha convicção de que
qualquer atividade econômica, que não atenda
ao interesse social, merece, por parte do governo,
algum tipo de sanção. Quanto à questão relativa
ao lucro, de que a poupança organizada pelo setor
privado visa ao lucro, teoricamente, podemos dlzer que a organizada pelo setor público também
tem o mesmo fim, só que não busca o lucro
desmesurado. Mas, de duas, uma' ou estamos
num regime capítahsta, que, por definição visa
ao lucro ou devemos optar por uma economia
planificada. Aliás,essa opção devia contar da pauta para discussão da Constitumte à se preferimos
uma economia centralmente planificada, ou se
teremos uma economia de livre mercado. Dada
a economia de livre mercado, então, é natural
que 05 bancos comerciais e outras instituições
financeiras visem ao lucro. Cabe ao Estado taxá-lo
adequadamente e recanalízá-lo, inclusive na forma de tributos, para as atividades sociais. E essa
tarefa, cabe ao governo central e, eventualmente,
aos governos estaduais. Não sei se assim respondo às perguntas de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Sr. André Montoro Filho, para
responder as mdagações do Constituinte Luís Gushiken.
O SR. ANDRÉMONTaRa FILHO- Procurarei
ser bem sucinto, porque a pergunta foi bem objetiva, a respeito da participação do setor privado
no financiamento de longo prazo. Dada a tradição
existente no Brasil e as condições atuais acho
muito difícilque, a curto prazo, consigamos uma
participação efetiva do setor privado no flnanciamento de longo prazo. Talvez, com exceção apenas do segmento de cadernetas de poupança,
nos demais segmentos a tradição brasileira não
cammha nessa direção. Acredito que levará algum
tempo para que na medida em que algumas providências de estabilidade, algum regramento etc.,
sejam tomadas - e evidentemente, a níveis inflacionários bem mais baixos - seja possível uma
maior participação do setor privado no fínanciamento de longo prazo. É claro que, até se conse-
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guir uma situação eventualmente equivalente à
dos países da Europa e aos Estados Unidos, onde
há essa participação, acredito que algumas medidas e algumas políticas, através do Conselho Monetário e do Banco Central, possam ser tomadas
no sentido de estender um pouco o prazo de
duração dos empréstimos do setor privado. Mas
para empréstimos de longo prazo - oito, dez,
quinze anos - não vejo viabilidade. Razão pela
qual defendi a permanência e o fortalecimento
da instituição que faz, hoje, esse financiamento,
o BNDES. E aí, concordo totalmente com o Prof.
Carlos Lessa, no sentido de que seria interessante
desenhar-se uma especialização do setor financeiro público';J'C!eixando uma parte para o Banco
do Brasil, outra para a Caixa Econômica e outra
para o BNDES, dentro das suas respectivas vocações, especializações, tradições, conhecimento
técnico do seu quadro etc. Não apenas na formulação da ínsntuíção, mas também o BNDES tem
possibilidade de fazer esse financiamento a longo
prazo, porque existe uma poupança compulsória
de longo prazo: fundamerntalrnente, o PIS-PASEP. Não vejo, a curto prazo, possibilidade de
mudar isso radicalmente. É fundamental a permanência dessa poupança compulsória de longo
prazo e, ao mesmo tempo, de uma instituição,
como o BNDES, eventualmente tendo os bancos
estaduais de desenvolvimento como parceiros
dentro do sistema de financiamento ao desenvolvimento e ao investimento.
Esta idéia parece ser mais ou menos unânime
em nós três, ou seja, de que é fundamental a
permanência do sistema misto com participação
privada e governamental. no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o nobre Constituinte Adroaldo
Streck.

o

SR. CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Em primeiro lugar, penso traduzir o pensamento de todos os integrantes desta Subcomissão. Estamos muito felizes com a presença do
Dr. André Franco Montoro Filho e do Prof. Luís
Correia do Lago; faria aqui uma menção especial
à figura do Prof. Carlos Lessa Em 1982, quase
transferi o meu título de eleitor do Rio Grande
do Sul, para o Rio de Janeiro, para poder votar
em S. S', porque acompanho sua obra, há muito
tempo. Esta é mais uma razão de mais contentamento por estarmos juntos, esta noite, aqui.
Podemos produzir, aqui, um texto excelente,
no capítulo dedicado ao sistema financeiro do
País. Ao rever o que tem acontecido no País,
começamos a nos perguntar se um texto adequado à nossa realidade vai resolver essa situaçao.
Darei um pequeno exemplo do que quero dizer.
Há três ou quatro anos, explodiu um empresa
de poupança e empréstimo, uma caderneta de
poupança. Seu dono deu uma entrevista à revista
"Exame". Lá pelas tantas, o repórter perguntou
como é que ele ficava. Respondeu que ficaria
muito bem, porque ma vender essas cartas-patentes. Teria um resultado muito bom, certamente, poderia pagar a todo mundo, e ainda lhe sobraria dinheiro Isso eu li, está escrito na revista "Exame". Esse individuo não foi preso, nada aconteceu, absolutamente, com ele, e está aí transitando
pelo País, tentando entrar no ramo, de novo.
Então, Prof. Lessa, a pergunta é para V.S': como
estabelecer mecanismos para que o que for aqui
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decidido e colocado na nova Constituição venha
a ser cumprido?

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-

Com a palavra o Dr. Carlos Lessa.

o SR. CARLOS LESSA - Muito obrigado pela
ultracarinhosa referência a mim feita. Realmente,
sinto-me comovido e muito grato. Vou dar uma
resposta de natureza muito geral: entendo que
uma sociedade democrática é uma sociedade,
onde 05 cidadãos têm consciência de direitos e
obrigações e têm formas preestabelecidas pelas
quais exercitam esses direitos, assumem essas
obrigações e lutam pela transformação desses
direitos e dessas obrigações. Ora, nesse espaço,
é absolutamente que ganha maior organicidade
a sociedade brasileira pelo próprio processo democrático. Excelentes leis, no Brasil, perrneneceram como letra morta, ou, na nossa expressão
até usual, há leis que "pegam" e leis que "não
pegam". Isto significa, em última instância, que
não está no esforço da concepção do preceito
legal o nosso principal obstáculo, mas, certamente, nos mecanismos que vertebram a sociedade,
no exercício desses direitos e dessas obrigações
que a legislação estabelece Ora, aí, penso que,
obviamente, todo processo de organização social
primária da sociedade e todo o processo de organização do sistema de partidos é que, em última
instância, permitirão, a partir da competição político-partidária, tornar essas leis efetivas. Agora, não
se prescinde da etapa de conceituação de legislação. É condição necessána, mas não suflcíente.
Quero ser bastante otimista quanto aç. chamado aprendizado democrático, que, por analogia
com o desenvolvimento de qualquer faculdade
esportiva, passa por etapas sucessivas. O grande
nadador de fundo, de 3.000 mil metros, inicialmente desenvolve-se em 50 metros, depois 100,
200 etc. Quer dizer a sociedade brasileira está
desenvolvendo a sua musculatura democrática.
É evidente que uma declaração inteiramente obscena, como esta que a revista registrou em 1982,
hoje pode ser pensada, mas não seria, com tanta
confiança, jocosamente lançada numa entrevista.
O sujeito poderia estar pensando 01550, mas já
não faria o exercício da arrogância em tomo do
procedimento E qual é a razão? Porque a sociedade já está muito mais advertida com respeito
a esse fenômeno. Aí é um processo de aprendizado, não consigo dar outra resposta.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Muito obrigado. Com essa pergunta do nobre
Deputado Adroaldo Streck encerramos 05 trabalhos dessa noite. Agradecemos aos três que aqui
vieram, atendendo ao nosso convite, e que nos
proporcionaram esses ensinamentos e informações e, acima de tudo, permitiu-nos esse contato
com pessoas tão doutas e que murto ilustraram
esta Subcomissão
Fica, então, cancelada a reunião ordinária que
seria realizada, amanhã, em face da presença de
Henrique Simonsen na Comissão de Tributos.
Portanto, não faremos reunião segunda-feira, pela
manhã, marcaremos no mesmo dia para 17:30h,
a próxima reunião exclusiva desta Subcorrussão,
Amanhã teremos reunião da Comissão, a partir
das 9h. Muito obngado a todos que compareceram.
Está encerrada a sessão.

COMISSÃO DA FAMÍLIA ,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E
DA COMUNICA ÇÃO
SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E
DA COMUNICAÇÃO
Af'IEXOAATA DA REUNIÃO ORDII'fÁRIA
DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, REALIZADA
EM 21 DE ABRILDE 1987, As 9:30HORAS,
NA S4LA DA COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CML, ALA SENADOR ALEXANDRE
COSTA, SENADOFEDERAL, EA ÍNTEGRA
DO APAf'lHAMENTO TAaUIGRÁFlcO COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃo.

3"Reunião
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - Havendo número regimental, declaro abertos 05 trabalhos da reunião da Subcomissão de Ciência
e Tecnologia e da Comunicação.
lrucíalmente, vamos passar à leitura da ata. Gostaria de esclarecer que esta é uma ata sucinta,
que serve mais como indicador dos temas que
são debatidos em cada reunião do que propriamente como documento de consulta, uma vez
que todos 05 depoimentos, tudo o que se passa
em nossas reuniões é gravado e detalhadamente
redigido para constar dos Anais.
Pediria, com base nisso, que o plenário me
dispensasse de submeter ao plenário a aprovação
formal da leitura dessa ata da reumão, (Pausa.)
Aprovado.
Temos, na Ordem do Dia para a reunião ordinária de hoje, debate sobre matéria constitucional
e o encaminhamento de uma série de sugestões
que chegaram à Mesa e que serão devidamente
endereçadas à nossa colega Relatora.
Gostaria, inicialmente, de colocar alguns aspectos sobre as convocações das reuniões públicas,
para mformação dos Srs. Constituintes. Temos
tido grande dificuldade para selecionar ínstíturções e órgãos que desejam manifestar-se neste
Plenário. O critério da Mesa tem sido o de convocar instituições que sejam ligadas às questões
da pauta de trabalhos desta Subcomissão, na área
de Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Com
isso, temos feito vários contatos, recebemos sugestões de Constituintes, e o prazo para as recebermos vai até o dia 20. Procuramos acomodar
essas sugestões dentro de uma pauta. Infelizmente, temos apenas oito reuniões, divididas em três
blocos de depoimentos, que dão para vinte e quatro instituições. Vejam 05 colegas Constituintes,
como fica difícrl, uma vez que há dezenas de instituições que nós teríamos o maior prazer em receber aqui para ouvir seus depoimentos. Estamos
sendo muito criteriosos, dentro das sugestões da
primeira reunião, em criar dentro de cada bloco,
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de cada reunião, os contrários. E com isso nós
acreditamos que, a partir de amanhã, com a reunião pública que começará às 9 horas e 30 minutos, nós iniciaremos o nosso trabalho de alimentação do plenário da Constituinte, para que a Relatora possa captar as tendências, estudar essas
sugestões e desenvolver o seu trabalho, que é
árduo, porque terá que interpretar todas as tendências para que o seu projeto seja realmente
um projeto de acordo com a idéia média do que
pensa o plenário da Subcomissão, para que tenhamos um processo de votação sem maiores
problemas e dentro dos prazos estipulados pelo
nosso Regimento Interno.
Já temos cl!Jbfirmadas as participações em audiências públicas, com sugestões encaminhadas,
das entidades: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conselho Federal de Farmácia,
União Brasileira de Informática Pública, Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, e Central Única dos Trabalhadores - CUT, cuja presença está confirmada.
Temos também sugestões dos Constituintes:
Sarney Filho, Flávio Palmier da Veiga, Jorge Arbage e Mendes Boltelho, além da nossa Relatora,
Cristina Tavares.
Todo esse matenal vai ser encaminhado à Relatora.
Dístnbuímos aos Constituintes uma pasta contendo toda a documentação, e todos os dias essa
documentação, com as novas sugestões chegadas, será encarnmhada a cada Constituinte. Há
alguns documentos que foram preparados pela
Mesa: um, trata dos aspectos da abrangência da
sistemática da nossa Subcorrussão, uma análise
daquilo que existe hoje na Constituição em vigor
sobre o tema atribuído a esta Subcomissão, tudo
com o objetivo de informar 05 nossos Constituintes, além de uma tentativa de agenda, com
a inclusão em pauta das audiências públicas. Para
o dia 22 de abril, amanhã, já estão confirmadas
as seguintes instituições: Federação Nacional dos
Engenheiros, a COBRA - Computadores Sistema Brasileiro SA, e a SBPe - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Estarão aqui
utilizando o tempo regimental, a partir de 9 horas
e 30 minutos.
Para o dia 23 de abril temos confirmados: Assodação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônícas,
Associaçáo Brasileira das Indústrias de Computadores Periféricos e o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras.
Não vou anunciar para a próxima semana, porque estamos dependendo de confirmação e de
possíbilidade de 05 convidados comparecerem
nos dias que nós gostaríamos que eles viessem.
Mas teremos três reuniões públicas: na terça-feira,
quarta-feira e quinta-feira, e ainda teremos duas
reuruões extraordinárias, nas noites do dia 29 e
30. Numa delas teremos as entidades e órgãos
ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia; e,
na outra, as entidades e órgãos vinculados ao
MinistérIO das Comunicações. Temos pedidos e
sugestões para que façamos na outra semana
reuruões extraordinárias, para ouvirmos outros Ministérios, como o da Indústria e do Comércio,
das forças Armadas, que poderiam também vir
aqui, em reuniões extraordinárias.
O comparecimento ou não dos titulares de cada uma dessas pastas ainda não está definido,
dependendo de entendimentos que faremos nes-
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ta semana, para que seja formalizado, através da
Corrnssáo que tem competência formal para tal,
o convite a esses Ministérios Já manifestou Interesse o Ministro Renato Archer, da Cíência e Tecnologia
Hoje, vamos iniciar os nossos debates sobre
matéria constitucional, sobre sugestões e propostas feitas por colegas Consntumtes. Temos aqui
algumas sugestões encaminhadas pelo Constítumte Flávio Palmier da Veiga, que nos traz algumas sugestões.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Presidente, peço a palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolae de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIODUTRA- Gostana de ter uma informação da Mesa O DIEESE
- Departamento Intersíndical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos está mcluído entre as
entidades que serão ouvidas?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ainda não. Vamos aguardar que o DIEESE solíctte
sua participação nas audiências públicas e apresente sugestões.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- POIS
não.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, aguardemos as sugestões e vamos tentar
agendar para as próximas reuniões da última semana.
O SR CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Só
mais um esclarecimento, Sr. Presidente. Para credencrar-se a ser ouvido será preciso encaminhar
propostas?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Não, necessariamente. Bastaria que os Constituintes, até o dia 20 do mês, por consegumte,
até ontem, tivessem encaminhado sugestões. Alguns encaminharam e procurei aproveitar ao máxirno.já da semana passada, que entidades e instituições poderíamos ouvir. Isso, inclusive, auxilia
muito à Mesa, porque temos uma Idéia do universo que deve ser realmente atendido e de onde
deveremos buscar subsrdios. Mas não conhecemos todas essas entidades
Agradeço as sugestões do nobre Constituinte
Olívio Dutra e peço, por gentIleza, que S. Ex' encaminhe à Secretaria os dados e o endereço correto
dessa entidade, para que possamos tentar agendá-la
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço à Relatora Cnstina Tavares as informações. Realmente estamos tentando agendar aqui,
como rascunho inicial; a União Braslleira de Informática Pública para o dia 6 de maio. Ela está
Incluída aqui com outras entidades Não conhecia
essa correlação e essa participaçâo do DIEESE.
Estive conversando com o DIEESE e este demonstrou interesse em dar o seu depoimento à
Subcomissão
Mas, diante dos esclarecimentos da Mesa, vou
voltar novamente a conversar com o DIEESE,
para saber se ele mantém, acho que é uma entidade Importantíssima e tem estudos a respeito, se
ele mantém o seu interesse de ser ouvido e ai
formalizarei, então à Mesa a indicação do DIEESE

Com a palavra o nobre Constítumte Pompeu
de Souza.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA o farei agora mesmo.

Eu

A SRA. RELATORA (Cnstina Tavares) Presidente..

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - Queria
esclarecer ao nobre Constituinte, representante
do Partido dos Trabalhadores, que o DIEESE faz
parte, como Membro Executivo, da União Brasileira de Informática Pública. Aliás, o seu representante é o próprio Walter Barelh. Essa Umão Brasíletra de Informática Pública, que tem uma documentação e propostas constítucronaís para esta
Comissão, já consta da relação. Então, para esclarecimento, fazem parte, como Executivos, nessa
reunião, em primeiro lugar, o Walter Barelli, do
DIEESE; Sérgio Otelo, do PRODASEN; Rairnundo Nonato Botelho de Noronha, do IBDI; MIlton
Celigni, da FPH; Mauricio Dutra e também Marco
Antonio Melo. Enfim, compõem, inclusive, a Sociedade Brasileira de Computação, o CNPq e todas essas entidades estão congregadas nessa
UBIP, que está para credencrar uma pessoa para
participar de uma audiência pública com essas
propostas que o companheiro Olivio Dutra deve
ter recebido, e as entidades representadas por
essa, dIgamos, frente pró-tecnologia nacional.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
É mais um esclarecimento que quero pedir
à Mesa. Está prevista, porque agendada não está,
a audiência da Federação Nacional dos Jornalistas, que é o orgão fundamental para a comumcação?

-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com muito prazer, esclareço que nós apenas entregamos, como pauta, a tentativa, emborajá esteja tudo confirmado, a menos que haja algum problema de hoje para amanhã, nos dias 22 e 23.
Na próxima semana, já estão tentativamente
agendadas no mesmo dia em que ouviremos a
Associação Nacional de Jornais e Associação Nacional de Editores e Revistas, também, nesse deveremos ter a FENAJ, que é a Federação Nacional
de Jornalistas.
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te. A primeira diz que deve ser acrescentado ao
texto constitucional o seguinte:
"A lei disporá sobre o conselho nacional
dos meios de comunicação, integrado por
representantes do Governo, das empresas e
dos telespectadores, ao qual caberá prévia
aprovação da programação transmitida das
19 às 23 horas"
Depois vem a justificação.
Está nas mãos dos nossos colegas esta proposta e está aberta aos debates.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, peço a palavra. (Assentimento
da Presidência.) Realmente, a proposição faz parte, também, da proposta da Frente Nacional de
Luta por Política Democrática de Cornurucação,
que pretendemos encampar na sua globalldade.
Devo informar à Mesa e aos meus pares de subcomissão que realmente, atropelado por ocupações
muito absorventes; só neste fim de semana é que
pude pôr no papel, mas ainda não pude passar
a limpo as sugestões Mas acho que a proposta
da Frente Nacional de Política Democrática de
Comunicação é mais abrangente e deve ser considerada preferencialmente Porém, o tema, genericamente, pode ser discutido hoje.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira} Alguém mais deseja fazer uso da palavra?
Temos uma outra sugestão, também do Constituinte Flávio Palmier da Veiga, que pede que
se acrescente ao texto constitucional o seguinte:
"A lei disporá sobre a proibição de exibir,
expor ou transmitir, por qualquer meio figuras e imagens de cnmes violentos e de seus
autores"
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, acho eu, e com a minha experiência de Membro do Conselho Supenor de Censura, onde representei sempre a ABI - Associação Brasileira de Imprensa, lutando, portanto,
contra a censura, que esse tema é bastante complexo. Não se pode ser tão linear. Tenho eu, também, um projeto sobre esse assunto e pretendo
apresentá-lo, hoje mesmo, à Secretaria Geral da
Constituinte, e mais abrangente, também, porque
engloba toda a problemática da ação do Estado
em face dos meios de divulgação da comunicação' coletiva.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Em principio, dia 28? Pelo menos foi o que
me disse o Presidente da FENAJ.

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É, em principio, porque temos sempre que agendar três entidades. Sempre procuramos, para que
todas possam efetivamente comparecer. Estamos aqui no Planalto, e Brasília tem sempre problemas de transporte e acomodações Mas nós
estamos fazendo esforços nesse sentido

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohvelra) Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- E entidades que tenham realmente um certo
paralelismo, embora em posições antagômcas.
E isso é muito bom, porque partimos para o contraditório, que é a própria democracia.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, vamos colocar em debate - estamos encaminhando à Relatora - as propostas de Flávio
Palmier da Veiga, nosso nobre colega Constituin-

Sr.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA - Na
proposta encaminhada à nossa Subcomissão, o
nobre Constituinte Flávio Palmier da Veiga demonstra uma preocupação que é legítima com
relação à qualidade das coisas a serem transmitidas por meio da comunicação social, partícularmente a televisão. Observei que, nas suas duas
sugestões, este é o centro da sua preocupação.
E penso que é uma questão a ser debatida, não
só no âmbito desta Subcomissão, mas de outras
Subcomissões e Comissóes. Mas quero entender
que essa preocupação é muito lImitada para um
controle social e democrático dos meios de comunicação como nós queremos, e penso que
deve ser aspiração desta Constituinte.
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Quando o colega fala no Conselho Nacional
dos Meios de Comunicação, S Ex' limita as atnbuíçôes desse conselho a definir programações
transmitidas entre às 19 e às 23 horas A FENAJ
tem uma proposta de um Conselho Nacional dos
Meios de Comunicação que é mais abrangente,
é mais rica e trata, efetivamente, de garantir à
sociedade o uso adequado e democrático dos
veículos de comunicação de massa
Então, serve para deflagrar o debate em torno
desta questão, mas penso que ao ouvirmos a
FENAJ estaremos muito melhor rnumcíados para
encarar a questão de retirar, como acontece hoje
do Governo e particularmente do Ministério das
Comunicações, o poder de deliberar sobre concessões de ondas de rádio e canais de televisão.
Também teremos, com o depoimento da FENAJ,
provavelmente também das outras entidades que
no mesmo dia estarão aqui na Subcomissão depondo, mais elementos para definir como se dá
dentro dessas empresas ou que caráter também
terão essas empresas. Porque temos a Idéia de
que as empresas que atuam na área dos meios
de comumcaçêo de massa não devem visar lucros, devem ser empresas fundações, sem objetivar lucros, com um controle também democrático, através de comissões internas das quais participem não apenas os representantes das empresas da administração, mas seus empregados e
a comurudade, Além do que teremos que estimular - penso - as cooperativas dos jornalistas,
que são instrumentos democráticos ou mais
avançados na construção de empresas jornalísticas. Penso que tudo isso liga-se à questão de
um Conselho Nacional nos Meios de Comunicação

o

SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- faz parte justamente das sugestões da frente
Nacional de Luta por uma política democrática
e comumcação, que é a mais abrangente, como
diz V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- ... E isto eu apresentando como uma proposta
de incorporação aos nossos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- Então acho que vamos ter muito mais elementos
para o debate.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Eu pediria ao nobre Constituinte que concluísse
sua intervenção.
-

O SR CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
Concluo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Antes, gostaria de pedir licença ao Constituinte
Olívio Dutra para um aparte.
O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRA- Nem
precisa pedir licença
Então, Sr. Presidente, deflagrado o debate,
achamos que a proposta do Constituinte Flávio
Palmier da Veiga apenas se restringe ao caráter
da censura; quem deve fazer a censura e num
determinado horárlc.ífi temos a idéia de que o
Conselho Nacional dos Meios de Comunicação
não é apenas para isso.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a intervenção do Constituinte OlívioDutra, mas, na verdade, naturalmente durante o processo dos debates que a cada sessão vamos dedicar após audiências públicas, toda essa matéria
voltará à discussão. Não pretendemos, com a colocação e discussão dessa matéria, encerrar o
processo de apreciação Pelo contrário, começamos agora um aquecimento para chegarmos aos
prazos de funcionamento da Subcomissão com
toda essa maténa plenamente debatida
Com a palavra o Constituinte Pompeu de Souza.
O SR CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Para dizer que já que V. Ex' coloca assim o
problema nós não temos que debater conclusivamente o assunto, e até podena me dispensar,
porque na verdade essa matéria de censura é
uma matéria muito grave, porque abre a porta
para o arbítno E Já conhecemos o que isso representou durante 21 anos de regime autoritário Na
proposta que apresento, justamente a proposta
sobre a censura que há o seguinte artigo
"Art.
A liberdade de manifestação do
pensamento e de cnação e expressão pela
arte, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não só terá nenhuma restrição do poder público a qualquer titulo.
Parágrafo único Lei complementar regulará as diversões e espetáculos públicos,
limitando-se a ação do Estado, em articulação com os autores, produtores e exibidores de tais diversões e espetãculos, a informar o público sobre a natureza dos mesmos
e os níveis de faixas etárias e faixas horárias
nos quais sua apresentação se mostre inadequada."

Então, o que questiono - e aliás na justificação
desenvolvo isso mais profundamente - é o poder
de curatela do Estado sobre os seus Cidadãos,
principalmente os de maior idade, no sentido de
terem acesso às criações e a expressão da arte,
inclusive da arte em todos os seus sentidos, da
arte dirigida a qualquer escala de entendimento
e apreciação artística, inclusive a diversão e o espetáculo público.
Na verdade acho que negar pura e simplesmente a censura seria, inclusive, uma heresia anticientífica. O que questiono é que o poder público
a exerça. Há muitos órgãos que proponho, numa
lei complementar, e é uma das coisas que quero
adiantar nessa Subcomissão, como na Constituinte de um modo geral, achando eu que uma
Constitumte não deva ser uma Constituição omnibus; penso que para durar ela deve ser concisa,
precisa, e, ao mesmo tempo ela seja muito atenta
à sua execução, à sua aplicação, para que a Constituição não seja mais uma daquelas leis que não
pegam.
Então, sendo concisa não pode ser apenas uma
declaração de princípios, deverá ser complementada por uma legislação complementar e essa
sim deverá ser bastante desenvolvida, bastante
explícita em nível de lei complementar e não em
nível de lei ordinária. E sustento a mesma tese
de que a própria Constituinte, uma vez elaborada
a Constituição, deve imediatamente elaborar leis
complementares que estejam no texto constitucional mencionadas, para que isso não fique para
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as calendas e nunca fique sendo mdevidamente
regulamentadas por leis suplementares, como
nas Constituições brasileiras temos numerosos
exemplos desses casos.
Então, a lei complementar que pode ser bastante casuística e minudente, deve regulamentar
os instrumentos da própria sociedade, da própna
comunidade, no sentido do exercício da censura,
mas nunca deferir ao Estado o poder arbitráno
de decidir o que o cidadão deve assistir, o que
o Cidadão deve ver, a recreação que o cidadão
deve ter, sobretudo na maioridade. No máximo,
o Estado deve ter a capacidade de indicar faixas
etárias para os menores e faixas horánas, portanto, para a televisêo que transmite, atingmdo potencialmente esse público de menores, em função,
do suposto grau de imaturidade fisiológica e psicológica dos menores Mas assim mesmo em
termos estatísticos, porque, como se sabe, a maturidade não desce do céu, por acaso, na idade
"X", "V" ou "Z". A maturidade se desenvolve no
próprio processo de desenvolvimento de cada indivíduo, então, essa maturidade é muito melhor
apreciada por quem exerça o pátrio poder ou
o pátrio dever. Portanto, ao Estado cabe no máximo a função supletiva na ausência do agente,
do titular, do pátno poder, mesmo esses casos
para efeito de classificação etána do acesso ao
espetáculo
A tese que defendo é que o Estado autoritário,
o Estado decidindo o que o Cidadão deve ou
não assistir constitui um abuso de autoridade,
absolutamente inaceitável num regime democrático.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de OlIveira) Muito obngado.
Vamos colocar mais duas sugestões do nobre
Constituinte Palmier da Veiga. Pode S Exvpara
incluir no texto constitucional, numa extensao justificativa,a proibíçáo de propaganda e publicidade
de qualquer produto que tenha tabaco em sua
composição, nos meios de comurucação audiovisuais. E a outra, a responsabilidade e a orientação
intelectual técmca e administrativa de empresas
jornalísticas e de rádio difusão caberão somente
a brasileiros natos.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPARSr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Antonio Gaspar
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Concordo com a preocupação do colega, que
procura impedir que as coisas que agridem a
saúde sejam veiculadas O tabaco, realmente, é
uma agressão à saúde. Seu consumo é estimulado cada vez mais, pelos meios de comunicação.
Mas ele não é o úmco. Nós temos ainda produtos
quínucos, muito mais nocivos, talvez, que o próprio tabaco Assim, por exemplo, nós temos as
propagandas dos medicamentos que induzem o
ouvinte, o telespectador, a consumir esses medicamentos. Isto, feito de forma deliberada para aumentar o faturamento de empresas que manuseiam com esses produtos que trabalham com
esses produtos, cuja finalidade é simplesmente
aumentar o seu faturamento Então, acho que
nós poderíamos, numa discussão posterior, ampliar a preocupação do Constituinte e não restrin-
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gi-Ia somente ao tabaco, até porque o tabaco
tende a desaparecer do nosso meio. Mas como
vemos todos esses produtos que levam ao emagrecimento e que podem causar d:sorde~s hematológicas trreversiveis, e que estao hoje nos
veículos de comunicação, travestidos das formas
mais agradávers. Por isso acho que nós poderíamos aproveitar e louvar a iniciativa do companheiro FláVIO Palrruer da Veiqa e ampliar um pouco mais esta preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Com a palavra o nobre colega Fausto Rocha.

o SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAEm primeiro lugar, gostana de congratular-me
com o nosso querido colega Presidente, com a
nossa Relatora, com os companheiros desta Subcomissão É a primeira vez que tenho o privilégio
de me pronunciar aqui. Não pretendo estenderme demais, até para poder OUVIr, atenciosa e diltgentemente, as colocações dos nossos pares.
Dois aspectos enfocados, o último questão de
produtos farmacêuticos e fumo. Quanto aos produtos farmacêuticos, eu lembraria a anáhse de
nossos companheiros de que há uma divisão entre produtos éticos e produtos populares. Esta
dIVISão objetiva o cuidado do legislador, em que
os produtos chamados éticos não possam ser
anunciados, como de fato não são anunciados,
sequer em revistas médicas. A não ser com ~ala
direta, a médicos especificamente ou em revistas
que só circulem entre médicos. Qualquer revista
que tenha distribuição além dos consultório~ m~
dicos não pode veicular nenhum tipo de anuncio
ao consumidor, de produtos considerados éticos
na linha farmacêutica Já os produtos populares,
sim; são aqueles que não trariam nenhuma s:quela, nem dependência, nem exigiriam prescnção médica.
Ainda assim, creio que deva haver controle nos
meios de comunicação. Lembro-me que há 20
anos, uma lei deste Congresso estabeleceu que
não mais seriam aceitas programações nem
anúncios daquele tipo que fazia vir do interior,
população simples, crédula, para uma determinada clínica que prometia resolver todos os problemas. Então, paulatinamente o legislador vai-se
preocupando em evitar desvios com riscos para
a saúde ou prejuízo para as finanças do consumidor. Creio que poderemos aprimorar IStO. Mas
quena lembrar que já é esta divisáo murto séria
dos medicamentos étnicos e populares.
Com relação ao fumo, quero mformar aos colegas que estou enviando uma proposta que já ha~a
feito através de moção, através da Assembléia
Legislativa de São Paulo, não no sentido de COibir
o anúncio de cigarros na televisão, mas talvez
de restringir o horário, e também de que cada
centavo aplicado na promoção do cigarro, que
atinge especialmente as faixas etárias da adolescência, e que acaba mcutindo esses viCIOS perniciosos nas novas gerações e cada vez com idade
mais precoce; rapazinhos, mocmhas começam
a fumar e daí para a maconha, e daí para outros
tóxicos que causam dependência, depressão, mibem a sexualidade e trazem seqüelas irreversíveis.
Então cada centavo aplicado exigina que um terço fosse destinado a uma propaganda antitabágica de alto nível, com qualidade tanto na produção dos filmes quanto na exibição, estes com
-,horário livre,para serem exibidos. Estamos enca-

minhando e através do serviço de som estamos
deixando 'registrada essa nova posição, como
evangélico que somos, preocupad?s na preservação de um comportamento acertável por parte
da população.
Só agora, en passant, a respeito de um assunto que antenormente foi tocado aqui, que é_ a
questão da censura Concordo com a observação
do nobre Constituinte Olívio Dutra e com as ponderações do nobre Constituinte Pompeu de Souza, muito coerentes, porque entendo que o problema da censura é basicamente o problema do
censor. Acredito que os espetáculos públicos,
uma vez havendo mformação nas casas teatrais
do tipo de peça que é, se há cenas pornográficas,
de sexo explícito, tantos palavrões ou palavras
obscenas, e assim por diante, o expectador que
quiser aceitar para si como bom aquele entulho
ético e Imoral, que pague. Até causa espécie ver
que em São Paulo um espetáculo do Ari Toledo
que conta uma série de piadas, que não são nem
de salão de barbeiro, estão com apoio cultural,
com dedução do imposto de renda. Quer dizer,
menos dinheiro para uma cultura sadia, menos
dinheiro para a educação do País e o cidadão
está sendo privilegiado com dedução do imposto
de renda, recebendo dmheiro de empresas, para
fazer um espetáculo, com um cartaz, lá fora, dizendo: "riso explícito". Quer dizer, palavras de baixo
calão uma coisa realmente revoltante; amigos
que assistiram comentaram que causa perplexidade! Agora, o cidadão quer pagar, quer entrar,
quer ver sem desconto de imposto de renda para
mnguém nem para o empresário que diz que está
favorecendo a cultura, quando há a dedução do
imposto de renda da sua empresa, porque ele
está levando dinheiro para isso, eu pessoalmente
não concordo, mas acho que numa casa de espetáculo isto deve ser permitido. Dizendo ali clarara ver, tudo bem. Agora, acho necessário a censura na televisão, porque na televisão você não tem
controle sobre aquilo que entra na sua casa. Acredito que aí deva haver censura, e estou até admirado com a coragem de duas nobres Constnuíntes - e vou citar os nomes, numa homenagem
a elas, as Constitumtes Sandra Cavalcanti e Euruce Michiles,ex-Senadora, que têm defendido uma
censura cuidadosa dos espetáculos de televisão.
As novelas, Sr. Presidente, e nobre Relatora,
têm servido para desviar o comportamento da
juventude. Tudo aquilo q~e é discn;pant:, tud?
aquilo que desune a famlha, que nao edífíca, e
apresentado como fato absolutamente normal,
e acaba sendo um fato indutor para a degeneração dos costumes Eu lamento que isto ocorra
Acho que deva haver censura na televisão, e o
velho problema será o do censor. Defendo a liberdade de imprensa como um dos postulados da
liberdade e da democracia. Não haverá democracia se não houver liberdade de imprensa Porém, diversão pública, especialmente a tele';Ísão,
creio que nós devemos desenvolver um met?do
consentâneo e aceitável de uma censura CUIdadosa, para evitar que a degenerescência dos costumes, do comportamento, da ética e da mor~l,
sigam no padrão e na direção que estamos aSSIStindo e que nos deixam perplexos
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Pompeu de
Souza.

-
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O SR CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a mtervenção do nobre ~onstit~inte
Pompeu de Souza. A Mesa se permite, entao, a
prestar um esclarecimento e a dar o seu pensamento sobre esta matéria.
Também acho que nós teremos que elaborar
uma Constituição que seja a mais sintética possível, que não seja analítica, e nela estabelecer um
conjunto de leis complementares que venham
a ser realmente votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, e daí resultar todas as legislações
ordinárias, regulamentos, etc., em forma pirarrudal. Esta a idéia de todos nós, acredito, que pensamos e que estamos aqui.
O que eu entendo, nobre ConstItUl.nt: Pomp~u
de Souza é que a Mesa, as Subcomissões, estao
preocup~das e devem permitir que _o máximo de
subsídios, o máximo de mformaçoes cheguem
a todos os nossos colegas Constituintes, que depois irão votar o projeto, que a Relatora haverá
de preparar, e que permita também a Mes.aque
todo o segmento da sociedade ~aga ~qUl seus
depoimentos. Nós sabemos o que e matéria constitucional, temos até um resumo, hoje, colocado
na mesa dos nobres colegas, e o que temos de
matéria constitucional sobre comunicações são
dois ou três artigos; acontece que para chegarmos
a dois ou três artigos que realmente interpretem
a vontade da Nação, que sejam consentáneos,
que sejam compatíveis, qu; sejam harmônic.os
com o estado atual e tecnológico da nossa sociedade, nós precisamos debater uma série de temas
correlatos Entendo desta maneira, estou de pleno
acordo com o que V. Ex' acaba de dizer, mas
acho que nós temos que ~eba:er todos os a~pe.c
tos para, a partir deles então, tirarmos a essencia,
para que a Relatora possa fazer um esforço de
síntese e, então, colocar como proposta de texto
constitucional aquilo que traduza esta média.
Entendo plenamente e dina mesmo, o tempo
é escasso, porém é mais do que suficiente se
nós continuarmos esse tipo de debate Vamos
ennquecer realmente o nosso conhecimento e
a nossa capacidade de decidir depois, por votação, sobre o projeto que a Relatora vai-nos apresentar. E uma tarefa árdua a que tem a Relatora
de captar todas essas informações, essas tendências
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DmRA - Peço
a palavra, Sr Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra V. Ex'.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUT~ ~ Pe~
Sr. Presidente, que nada do que se V~I dls~utlr
aqui será COIsa perdida. Se estivermos discutindo
aqui assuntos diretamente lIgados aos .trabalhos
desta Subcomissão, naturalmente estanar:nos ganhando tempo. Mas, se estivermos dl~c.utmdo assuntos correlatos estaremos nos munlcíando melhor para depois sintetizar o que queremos para
o texto constitucional.
_
Mas, quero registrar um? o~servaçao: acho que
nesta Subcomissão de Ciência, T:cnol~gla e Comunicação, estas três questões nao estao coloc.adas arbitrariamente como ta.efa desta Sub~oml~
são. É porque elas se ínterrelacionam, se interlígamo Então, quando nós tivermos que falar sobre
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comunicação, penso que não vai ser apenas o
caráter do controle, da qualidade do que é transmitido, do que é assistido, quer dizer, o controle
democrático dos meios de comurucação vai ser
o grande centro do nosso debate sobre a comunicação. Mas, também acho rnurto séria a produção
de equipamentos para os veículos de comunicação de massa, e a produção de tecnologia própria para esta área. É isto que faz com que a
questão da comunicação se interligue com a
questão da tecnologia e da ciência, que são os
três grandes temas do nosso trabalho. Por isso,
preocupo-me com a possibílídade de o debate
desta Subcomissão, não se perder, mas se distancrar rnuitas vezes, para o campo da questão da
ética, da moral, do papel da censura, e penso
que estas questões vão ser tratadas com mais
profundidade em outras Comissões e Subcomissões, e, por isso, devemos ter a preocupação de
colocar estas questões no plano mais prático,
mais eficaz do controle democrático, da indústria
de equipamentos e a questão do mercado, não
só de trabalho, na área de comunicações, como
o mercado para a indústria nacional ou o controle
nacional destas coisas.
Então, nós queremos registrar esta preocupação e trazer todo e qualquer subsídio, principalmente as contribuições vindas dos próprios telespectadores, da comunidade, da população, das
famílias, das Igrejas sobre como está a qualidade
do veículo de comunicação, sobre o que transmite. Isto é bom, há uma drscussêo sobre isso
e acho, às vezes, meio de viés, mas não ,vai ser
a preocupação principal no entendimento desta
Comissão.
Era isto, Sr. Presidente. Obrigado.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com o maior prazer, tem V. EX a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, a nosso ver, esta é uma das
Subcomissões mais importantes de todas e que
hoje tentam elaborar a Constituição de uma maneira um tanto aloucada, porque sem nenhum
elemento básico para acompanhar os trabalhos.
A Constituinte julgou-se tão dependente e, ao
mesmo tempo, tão vaidosa que não aceitou nenhum texto - base, não para que esse texto fosse
aprovado, mas para que servisse pelo menos de
roteiro. Então, nós temos que construir uma
Constituição praticamente do nada. As Subcomissões têm que elaborar aquilo que seja o mais
conveniente, o bom senso.
A importância desta Subcomissão, Sr. Presidente, está exatamente em que ela tenha responsabilidade, a nosso ver, não só de, constitucionalmente, garantir a reserva de mercado para certas áreas da Ciência e da Tecnologia, a exemplo
da reserva de mercado da informática que achamos que a lei foi muito econômica, foi muito
ruim, porque estabeleceu um período relativamente curto; em segundo lugar, creio que nós
devemos estender essa reserva à química fina
e à biotecnoloqía, Por que, Sr. Presidente? Nós
sabemos que a química fina é a base dos fármacos e deles saem todos os medicamentos.
O Brasil,hoje, é uma País ue tem 97% da indústria farmacêutica sob o controle estrangeiro; e

o pior é que quando nós temos uma epidemia,
como a última de meningite, e como não tínhamos no País quem fabricasse as vacinas, ficamos
à espera dos laboratórios franceses que retardaram, mais ou menos, 60 dias para entregar a
encomenda; enquanto Isto, alguns milhares de
brasileiros devem ter morrido por falta da vacma,
Evidentemente, essas questões, são tão importantes que se tornam de segurança nacional, no
bom sentido e não segurança de mandar prender
pessoas, mas segurança para dar ao homem as
condições de sobreviver na sua própria terra. Então, creio que tem essa grande importância, a
de garantir ao País, pelo menos, no futuro, condição de ter a sua própria mdústría farmacêutica,
porque quem não tem indústria farmacêutica,
quem não tem alimento e quem não tem comunicação, realmente está entregue às baratas.
No setor de comunicações, se me fosse possível, eu sugenria que V. EX" convidassem o Presidente da ASI, Sr. Barbosa Lima Sobrinho, que
é um dos maiores patriotas deste País, é um homem extraordinário, um homem que nunca agiu
na vida pública se não com o mais alto espírito
público. Foi ele o autor, juntamente com outros
colegas, do Código Brasileiro de Comumcações,
que apesar de certas distorções ainda hoje existentes, foi uma lei que permitiu a nacionalização
de todas as comunicações no Brasil, pois até então nós tínhamos a Light, a IfT, a Radional e
outras tantas empresas que faziam péssimos serviços. E na discussão que tivemos, em que os
militares participaram desta Comissão, eles temiam que o País não tivesse condrçôes de nacionalizar, efetivamente, as comunicações. Mas, depois de muitas considerações, chegou-se à conclusão de que o CÓdIgO Brasileiro de Comunicação realmente considerado por todos os setores militares, tanto da Marinha, como do Exército
- que naquele tempo era o Mimstério da Guerra
- e da Aeronáutica, como uma lei da maior importância do ponto de vista da segurança do País.
E o que matou a questão foi a seguinte pergunta:
"Se os senhores consideram essa lei de segurança nacional, como colocá-Ia nas mãos de empresas internacionais que, naturalmente, vão dar
esse serviço antes aos seus governos do que a
nós mesmos? Então, eles passaram a aceitar a
nacionalização, e foi assim definido o pnmeiro
artigo: "As comunicações no Brasil serão feitas
diretamente pela União." porque na Constituição
de 1946 no seu art. 5° diz:
"Art. 5° "As comunicações serão feitas
diretamente pela União ou mediante concessões e permissões."

E o Brasil era todo ele de concessões e permissões. De sorte que acreditamos que nesse Código
pode haver e deve haver algumas modificações
para que ele seja melhorado, inclusive para que
ele seja respeitado no que concerne à cultura
nacional, porque lá diz: "Nenhum programa que
atinge a cultura nacional pode ser levado ao conhecimento ou à divulgação." Entretanto, o que
mais se vê na televisão, hoje, são programas que
atingem profundamente as nossas raizes e a nossa formação cultural.
Um outro aspecto que, parece-me esta Subcomissão tem que encarar é a diversificação dos
programas. Por que gerar tudo no Rioe São Paulo
e impor tudo isto ao resto do Brasil? Nós, nordes-
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tinos, temos uma cultura própria, temos alguma
coisa que é diferente. Nós somos defensores intransigentes da unidade nacional e assim lutamos
- pernambucanos, baianos e maranhenses fomos responsáveis pela unidade deste País. Agora,
evidentemente, nós temos uma cultura que não
é igual e, infelizmente, o Brasil é muito diversificado. É necessário que essa diversificação não
fique alinhada numa conduta única, porque as
televisões geram programas e as novelas que podem interessar aos centros urbanos do Rio e São
Paulo, passam a ser os instrumentos mais atraentes da populaçAo rural que, realmente, nada tem
a ver com aquele tipo de cultura que está sendo
jogada no ar para todos eles.
Então, creio, Sr. Presidente, que esta Subcomissão está desafiada a decidir questões da maior
importância, questões que dizem respeito à manutenção do controle nacional sobre as comunicações e sobre certas tecnologias que darão ao
País condições de, realmente, afirmar a sua libertação, como também a de modernizar o seu Código Brasileiro de Telecomunicações, e um dos
homens que, a meu ver, pode prestar uma grande
contnbuição a esta Subcomissão é o varão que
se chama Barbosa Lima Sobnnho.já aos 90 anos,
mas lúcido e patriota como sempre foi.
Estas são as palavras que desejava proferir nesta Subcomissão, cumprimentando V. Ex' e os dêmais colegas, para deixar aqui uma modesta intervenção de um CIdadão que vinha trabalhar na
Comissão de Reforma Agrária, mas a encontrou
fechada, entrando aqui por acidente. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Acho que nos enriquecemos o nosso Plenário
com a presença do nobre Constituinte Fernando
Santana, que já demonstrou isto, apresentando
as suas sugestões e as suas opiniões.
A Mesa esclarece e antecipa que a ASI, evidentemente, não ficou fora das sugestões dos membros do Plenário e da própria Mesa, pois já estamos em contato e mais ou menos acertado, dependendo apenas de um plano de viagem, que
o Presidente da ASI, Sr. Barbosa Lima Sobnnho,
virá enriquecer os nossos trabalhos no dia 29,
às 9 e 3D horas da manhã.
Com a palavra, o nobre Constituinte Ângelo
Magalhães.
O SR. CONSTITUINTE ÂNGELOMAGALHÂES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
A modéstia do nobre Constituinte Fernando
Santana impediu-lhe de dizer que S. Ex' teve uma
atuação destacadíssima na elaboração do Código
Brasileiro de Comunicações, juntamente com
Barbosa Lima Sobrinho e outros. Eles integraram
a grande Comissão que há 25 anos produziu o
Código que, até hoje, rege as comunicações deste
País. A sua colaboração, assim como a de Barbosa Lima Sobrinho, é preciosa para a nossa Subcomissão. A sua experiência, aborda, en passant,
o problema da cultura nordestina, posta de lado
nas produções de televisão, com muita propriedade É preciso criar outros pólos de produção.
O Constituinte Fernando Santana tem toda razão
e, assim fazendo, nós estaremos criando mercado
de trabalho e levando ao Brasil, ou difundido, as
culturas de outras regiões. É a sua inteligência,
é a sua propriedade de trabalho e a experiência.
É inegável que Fernando Santana é um homem
muito experiente e tenho certeza de que contare-
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mos com S. Ex', para completar o nosso desejo
de produzirmos o que se faz necessário em cima
do Código que já existe, melhorar o que existe.
Acho que esta é a preocupação de todos os componentes desta Subcomissão.
Era o que desejava dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a intervenção do nobre Constituinte Angelo Magalhães e as referências feitas ao colega
Femando Santana. E como Presidente da Mesa,
devo tomar-me neutro em relação a esse debate
mas, evidentemente, nós conhecemos bem a história das comunicações ~ conhecemos bem as
pessoas que elaboraram a nossa legislação.
Agradeço, portanto, a intervenção do Constituinte Angelo Magalhães, refrescando as memórias daqueles que, talvez, tenham esquecido os
aspectos históricos como, por exemplo, em 1962,
foi aprovada a Lei n° 4.117, talvez uma das leis
mais puras dentro da democracia brasileira, mais
puras porque, após quase 15 anos de discussão,
ela foi submetida ao Plenário do Congresso Nacional e aprovada, sofreu mais de 50 vetos pelo
então Presidente da República, retornando ao
Congresso e o Congresso derrubou todos os 50
vetos e, ao final, a lei foi aprovada. Foi através
desta lei que demos partida ao que temos hoje,
em matéria de comunicação em nosso País, em
particular, na área de telecomunicações, nos serviços postais, e na radiodifusão.
Com a palavra o nobre Constituinte Antônio
Gaspar.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Quero complementar a preocupação do nosso
querido companheiro, o Constitumte Fernando
Santana, porque partir sem uma coisa básica, fica
muito difícil a elaboração do texto constítucional.
Eu não defenderia a existência de um texto básico,
defendo a existência de algumas idéias fundamentais. Por exemplo: nós sabemos hoje que,
nas comunicações, alguns setores são do domínio do Estado, sabemos que a telefonia é do domínio do Estado Então, acho que, basicamente,
nós temos que concordar com alguns aspectos
como: fica a telefonia no domímo do Estado ou
não fica? FIca o Correio no domínio do Estado
ou não fica? Devem ficar os insumos farmacêuticos no domínio do Estado ou não? Acho que
nós temos, com todas essas propostas, que definir
algumas coisas que são básicas para, a partir daí,
passarmos a elaborar textos em cima disso.
Por isso o entendimento que nós devemos ter
nesta Subcomissão, é prehmmar que nos impedirá de ficarmos analisando questões muito particulares. As questões particulares também são importantes, mas temos que, antes de tudo, definir
uma parte fundamental. Então, é essa parte fundamental que vai-nos permitir dizer o seguinte.
se a teleforna ficar no domínio do Estado, o que
fazer a partir daí? Deve o Estado, no setor da
biotecnologia ou no setor da química fina ou no
subsetor de insumos farmacêuticos, interferir, e
de que forma ele deve interferir?
Sr. Presidente, é o que gostaria de deixar como
sugestão para que possamos, a partir daí, elencar
os assuntos que possam ser do domímo do Estado e tirarmos algumas conclusões, se concordarmos ou discordarmos sobre isto. Por exemplo,
as concessões devem ficar como? É outra defini-

ção básica. Acho que sem definição básica, dificilmente poderemos elaborar textos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu estou de pleno acordo com o nobre Constituinte. A matéria que aqui estamos discutindo,
embora ela não venha orientada por uma tabula
rasa por um texto básico, ela é redigida e os
nobres colegas que as elaboraram tiveram a preocupação de colocar, mais ou menos, uma forma
de texto constitucional. E esta é a matéria que
vai ser discutida e debatida no Plenário, inclusive
ela vai orientar o trabalho da Relatora. O Plenáno
terá a preocupação de votar o projeto da Relatora.
Quanto aos nossos debates aqui, embora possam parecer um pouco descoordenados, nós estamos procurando orientar no sentido de enriquecer, justamente, os subsídios para a Relatora Então, ao debatermos esta matéria, que é nitidamente constitucional, porque um Constituinte fez
essa proposta, devemos realmente definir aqui
o perfil do pensamento médio do nosso Plenário
para que a Relatora possa fazer um projeto que
atenda à média porque, se assim não for, nós
teremos problema de votação depois desse projeto. Portanto, esta matéria excita os nobres Consntuintes, no meu entender, a que possamos ter
um perfil médio do Plenário, ao mesmo tempo
vamos tomando conhecimento do contexto
maior desse quadro de atríburções da Subcomissão. E como a preocupação é legítima, entendemos também isto e já nas reuniões anteriores
tinham os Identificado esse aspecto. Vamos colocar as audiências públicas que serão o grande
pólo, porque traremos a sociedade a nós para
trazermos subsídios para os debates, e aqui virão
entidades, instituições e órgãos correlatos.
Sob o aspecto especifico da química fina, da
indústria farmacêutica, da bioquímica, etc., nós
teremos um dia, que já está sendo aguardado,
para sessão pública em que três entidades das
mais Importantes virão aqui para nos murucíar
com subsídios para nós debatermos e, depois,
tirarmos alguma coisa que deva ou não constar
do texto constitucional. Quando se analisam as
Constituições de passado mais recente vê-se que
o desenvolvimento tecnológico deste século XX,
ocupou o seu espaço e passou a ser um elemento
estratégico de cada nação. Porém, isso não encontramos, ou encontramos muito pouco, por
exemplo, na atual Constituição.
Eu disse aqui, na primeira sessão de abertura
que devemos ter muita inteligência, competência
e sensibilidade para que, realmente, possamos
interpretar, adequadamente, o que deve constar
como texto constitucional para orientar toda uma
política e um processo de pesquisa cientifica e
tecnológica dentro do nosso País. Considerando-se que o ciclo tecnológico hoje é extremamente curto e que poderíamos correr o risco de
colocarmos mordaças e de mantermos a nossa
sociedade, dentro desta área, se colocarmos inadequadamente um texto constitucional que seja
capaz de castrar um desenvolvimento no futuro,
porque é provável que o que hoje é muito importante para nós, como reserva de mercado, que
é uma coisa fundamental, pois estamos írucrando,
mas é provável que amanhã tenhamos que usar
a mesma reserva de mercado como instrumento
de barganha mtemacional, para impormos alguma outra coisa que seja mais importante, nesse
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momento, para nós. Como vamos colocar isto
na Constifuição? Em que termos? É a nossa tarefa!Vamos ter que descobrir como colocá-lo, devese colocar alguma coisa? Talvez sim, talvez não,
vamos decidir aqui. Agora, em que termos, para
que não fiquemos castrados no futuro de usar
esse instrumento.
Cito a V. Ex's o fato que acabamos de viver
há pouco, quando sofremos retaliações ao Governo americano, com respeito à reserva de mercado
e, ao mesmo tempo, assistirmos o Governo americano impor barreiras alfandegárias, que é a mesma coisa, é um sistema de protecionismo como
outro qualquer, de 100% para os japoneses. É
porque os termos são diferentes em cada instante.
Isto é um instrumento de política internacional,
é um instrumento de negociação.
Acredito que nós vamos encontrar esse caminho, mas devemos discutir... é claro, não vamos
discutir os aspectos com muitos detalhes, os casuísmos de cada área, mas os seus aspectos gerais, mesmo que não constituam em si matéria
para texto constitucional, nós devemos discutir,
porque estaremos enriquecendo esta Casa com
contribuições e sugestões para a elaboração da
legislação complementar e ordinária que virálogo
a seguir.
Era o esclarecimento que eu queria fazer, porque esta é a preocupação da Mesa.
Com a palavra o Constituinte Femando Santana.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Não há país do mundo mais protecionista que
eu conheça, em toda a História, que os Estados
Unidos Ele sempre agiram assim, assinaram contrato de livre comércio em 1860, e em 1870 já
rompiam, porque não convinha mais à indústria
norte-americana o chamado livre comércio. De
sorte que na História do comércio e da chamada
liberdade de comércio, os Estados Unidos não
podem ser exemplo para coisa nenhuma, porque
eles sempre souberam se defender e acho que
se defenderam bem. Nós, sim, é que não estamos
sabendo nos defender. Agora, que eles se defendam acho ótimo, porque eles têm uma estratégia
nacional, e essa estratégia eles cumprem de qualquer modo, e uma dessas facetas da estratégia
das grandes potências é manter o Terceiro Mundo
como um todo, a Aménca Latina, e o Brasil,grande que é, sempre na qualidade de fornecedores
de rnaténas-pnmas, desvalorizando-nos na relação de troca, porque a cada dia os preços baixam
mais, enquanto pagamos cada vez mais os Importados que vêm de lá
Sr. Presidente, V EX' lembrou muito bem. A
pressão agora contra o Japão - e vejam V. Ex's
que o Japão foi reconstruído com dinheiro amencano a fundo perdido, o Plano Marshall,e o General Mac Arthur fez a reforma agrária lá, manu
mílitarí, A própria Alemanha, que é a segunda
grande concorrente, também recuperou-se através do Plano Marshall. E nós, que contribuímos
para a vitória,mandamos os nossos soldados que
lá morreram, não tivernos nem o direito de ficar
com alguns navios, porque dizem que não nos
candidatamos no tempo próprio, e hoje estamos
nesta situação, enquanto os inimigos do passado
são os senhores do mundo e nós estamos sendo
o quê? Os pedintes do mundo!
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A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) Presidente, para uma questão de ordem.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não, V.Ex' tem a palavra, para uma questão
de ordem.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, no roteiro que estabelecemos, que é
aprovado pelo Plenário, o que eu sugeri tinha a
intenção - e eu gostaria de lembrar, talvez respondendo ao Constituinte Antônio Gaspar - de
informar no relatório qual o pensamento médio
da subcomissão, analisando cada uma das propostas que aqui chegaram. Estou notando que
estamos nos desviando desse roteiro, o que vai
se tornar muito difícil depois para fazer um relatório, porque nós temos que apreciar, ou incorporar,
ou negar cada uma dessas propostas que nos
chegam, e vão chegar milhares delas. De forma
que eu pediria a V Ex',Sr. Presidente, sem prejuízo
das discussões outras, que analisássemos outras
propostas que aqui chegaram. Temos ainda para
discutir hoje: proposta sobre a responsabilidade
e orientação intelectual;temos uma proposta muito interessante do Constituinte Sarney Filho, que
proíbe a fabricação de artefatos nucleares; enfim,
teremos uma contribuição muito rica e importante.
Do ponto de vista do que propõe o ConstItuinte
Antônio Gaspar, naturalmente quando os roteiros
forem obedecidos, então nós vamos discutir essas
questões básicas, quando das entidades estiverem aqui, defendendo as suas propostas: a ABINEE vai defender uma proposta; a ABICOMP outra, enfim, o trunfo virá posteriormente. Mas nós
não deveríamos, neste momento, nos afastar muito dessas porpostas, porque senão vamos ficar
sem subsídios para fazer um relatório
Era a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Antônio Gaspar.
O SR. CONSmUINTE ANTÔNIOGASPARA função da relatoria numa subcomissão que não
parta de uma coisa feita é um pouco diferente.
O que a relatoria vai fazer é expressar a vontade
e o pensamento da subcomissão, ela não vai relatar as instituições que vêm aqui, pois elas virão
aqui para subsidiar as subcomissões. Então, acho
que a definição das coisas fundamentais é importante, porque caracteriza a subcomissão Nós temos que encontrar uma característica. Esta subcomissão tem que, filosoficamente e politicamente, dar uma direção a Isto, e esta direção se fará
na medida em que decidirmos sobre assuntos
genéricos para, a partir daí, a relatona trocar em
miúdos, e escrever o texto constitucional. O que
estou propondo é preliminar, a escrita. Por exernplo:a telefonia é ainda do domínio do Estado?
Isto é prehmmar, Hoje é, vai continuar sendo?
~ós vamos decidir aqui, vamos decidir propor.
E istol Acho que temos que partir, o que já existe,
nós vamos discutir: o que está certo, fica, o que
não está certo, sai São essas coisas que eu acho
preliminares. Se a relatorla fosse se ater a pegar
todos esses projetos e relatar cada um deles...
A SRA.RELATORA (CristinaTavares) - É obrigação fazer isso.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOGASPAR ... ou tentar uni-los todos para fazer um relato,

tudo bem, mas acho que quem vai dar o tom
filosófico e político ao trabalho da subcomissão
é ela própria.
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Mas
é claro! Depois de OUVIr, por exemplo, o que tem
a dizer a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência sobre diversas coisas; depois de ouvir
o que tem a dizer a CUTsobre questões sindicais;
depois de ouvir a ABINEE sobre a questão de
política industrial; depois de oUVIr a todos, esta
subcomissão é que vaitomar as decisões, e essas
sociedades civis participaram de inúmeros congressos, foram anos de estudo, para que se consolidasse proposta da Constituinte. Então, acho
que não seria uma subcomissão que, neste momento, iria decidir sem ouvir as pessoas intelectuais, os empresários, os cientistas, as universidades... É para isso que nós estamos fazendo
uma audiência pública, não é para nós decidirmos
antes e depois chamarmos as pessoas. Para que
seria então a utilidade da audiência pública? Parece-me que esta seria a posição. E a decrsão final
será, evidentemente, dos membros da subcomissão para depois ser peneirada pela Comissão Temática
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOGASPAR Cada um de nós já conhece todas essas propostas
ASRA. RELATORA (Cristina Tavares)-Então,
não precisava haver audiência pública
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOGASPARTodas essas instituições nos mandaram e nós
tivemos o trabalho de estudar todas elas. Nós
vamos aqui' ter oportunidade de esclarecer um
ou outro assunto Cada um de nós recebeu. E
o tempo que nós dispomos, na hora em que nós
terminarmos de escutar todas elas, dificilmente
poderemos alinhavar essas coisas. Eu estou muito preocupado com isso. Então, eu não quero
que a Subcomissão não dê a sua característica.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu gostarIa, se a Mesa me permite um comentário
de cunho prático, e agradecendo a Intervenção
do Constituinte Antônio Gaspar, e da nobre Relatora, acho que o assunto está esclarecido, mas
nós acertamos, na sessão antenor - e tivemos
um longo feriado, sendo hoje um dia meio feriado,
aqur em Brasília - que nós tínhamos o receio
de que, talvez, tivésssemos dificuldades até para
o transporte para Brasília,para fazermos hoje uma
audiência pública, como está programado. Então,
nós empurramos um dia. Amanhã, começam as
audiências púbhcas.. recebemos as sugestões,
procuramos encaixá-las todas, e, amanhã, efetivamente, com base na audiência pública, dentro
do que foiaprovado, aqui, no plenário; na primeira
hora, audiências públicas; na segunda hora, os
debates, e, na terceira hora, então, a matéria constitucional. Então, vamos íníciar os trabalhos a pleno vapor. Essa nossa sessão ordinária vai tratar
das primeiras sugestões que chegaram de projetos de texto constitucional. É o que estamos fazendo aqui, para ouvirmos e debatermos sobre essa
matéria e termos uma idéia do que toca nesses
assuntos. Por acaso, não existe nenhuma aqui
que trata sobre a telefonia pública, se é privada,
se é estatizada, essa coisa toda. Esse vai ser um
dos pólos. Aliás,são três os grande pólos de debates sobre essa Comissão, no meu entender. É
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o problema de reserva de mercado, que vai ser
um tema muito quente, um tema que nos vai
trazer muitos subsídios, muita matéria em debate;
é o problema do mecanismo de concessão de
emissoras de rádio e televisão, e é o problema
de privatização versus estatização, dos serviços
públicos de telecomunições. São os temas que
vão ser debatidos, vai ser a grande essência que
vão constituir os artigos básicos do texto constitucional no meu entender Essa é a minha opinião.
Nós temos que ouvir. Vamos ouvir as entidades,
nós já conhecemos o assunto, já se sabe o que
eles têm a dizer. Nós temos que ouvir dentro desta
ordem. Então, está previsto isto. Asessão de amanhã já será uma sessão organizada dentro daquilo
que foi decidido. Deveria ter sido hoje sim, eu
concordo, mas, devido a esse fato que citei, nós
deixamos para começar amanhã. Vamos fazer as
oito audiências públicas e, talvez, tenhamos que
pedir, por um meio ou outro, tempo para fazer
mais algumas. Então, tudo está previsto de como
fazer. Na semana que vem, teremos audiência
dos Ministérios dos órgãos vinculados ao Ministéno das Comunicações Ciência e Tecnologia,
que são os grandes administradores e gerentes
dessa matéria toda. Vamos ouvi-los, aqui, com
as suas principais instituições. Dentro de uma
hora, vão debater aqui, para que nós possamos
formar um juízo de como vamos agir. Então, vamos trazer aqui esses Ministérios. O Mmistro de
cada uma dessas Pastas, a Subcomissão não tem
competência para convidá-los, nem convocá-los,
Então, nós vamos nos entender com o Presidente
da Comissão, para ver se há um convite, se houver
um interesse, os próprios titulares das Pastas poderão também participar dessas audiências públicas. Quanto às entidades, nós já citamos aqui,
de início, que estão todas aqui agendadas. As
principais, nós, por sorte, as que levantaram agora
aqui, das sugestões que recebemos, nós agendamos todas, não deixamos nenhuma de fora, a
não ser o caso da CUT, que, por ser a CUT uma
entidade mais ligada aos problemas trabalhistas,
ao problema do trabalho, nós não havíamos pensado. Nós pensávamos que aqui, e continuamos
pensando, como critério, de que nós vamos ouvir
entidades diretamente envolvidas com o problema da Ciência, da Tecnologia e da Comunicação.
Então, nós vamos tentar agendar a CUT, pela
importância que tem, etc., para a última semana.
Nós já conversamos com o Constituinte Olívio
Dutra, e vamos deixar para lá. Mas,as outras estão
todas aqui agendadas. Eu não quero adiantar isto,
porque, na realidade, depende ainda de acerto
de horário, de acerto de viagem dessas pessoas.
Mas, estão todas previstas aqui. Amanhã, nós vamos dar a partida, dentro deste esquema que
preocupa o nosso Constituinte. E gostaria de ler
mais duas sugestões.
O SR. MENDES RIBEIRO - V.Ex' me concede
a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não. Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Mendes Ribeiro, do Rio Grande do Sul.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Sr. Presidente, tive o cuidado de fazer um levantamento, através do Centro de Processamento de
Dados do Senado. Recebi, há coisa de uma semana, e informo a V. Ex' aquilo que recebi, porque
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V. Ex' já sabe, que são trezentas e sessenta páqinas, folhas de computador, a matéria impressa
diz respeito apenas à mídia eletrônica tramitando
nesta Casa. Por acaso, Sr. Presidente, rmhtam há
algum tempo no Direito Constitucional, e alguns
tiveram a infelicidade de ser meus alunos. E, nos
textos das Constituições de 46 e desta Carta outorgada que nos governa, aliás, com alguns dados
muito bem transcritos para cá, existe alguma COIsa, algum ponto de partida, para dicotomlzar o
que é matéria constitucional e o que é matéria
de legislação ordinária O código de comunicação
não é do bojo da Constituição brasileira. Ele se
atém à Constituição brrasileira. Então, o que se
põe, nesta Comissão, são dados fundamentais
que cabem numa Constituição, porque nós não
podemos querer fazer uma Constituição detalhada, partindo desta Comissão, onde os assuntos
apenas aqui referentes acabam tendo duzentos
ou trezentos artigos. O problema da garantia de
acesso à comunicação é uma garantia de direitos
individuais. O problema da inexistência de censura está em direitos e garantias individuais. Se nós
vamos ter ou não vamos ter garantia à nossa
privacidade está em direitos e garantias índíviduais. A liberdade de dizer e informar, com a responsabdidade de contrapartida, está em direitos
de garantias individuais.
Sr. Presidente, se nós pegarmos o que existe
constitucionalmente já e partimos para, em cima
disto, deliberarmos em forma de acrescentar ou
suprimir, nós teremos um roteiro. E foi bem lembrado aqui.
O SR. FERl'IANDO SANTAl'IA permite?

V. Ex' me

O SR. MENDES RIBEIRO - Pois não.
O SR. FERl'IANDO SANTAl'IA - Eu gostaria
de acrescentar que essa discussão não é inoportuna, porque é discutindo o que é o Código Brasileiro de Comunicação que os Srs. Membros desta
comissão poderão formular o mciso constitucional que- venha realmente a estabelecer as normas
sobre isto. Mas, é preciso que todos tenham uma
consciência muito ampla do que é comunicação,
do que é um código, para poder resumir num
inciso constitucional que seja a garantia do controle da União sobre as comunicações, ou que
seja uma coisa da livre iniciativa.
O SR. MENDES RIBEIRO - Nobre colega, eu
não sou contra, absolutamente, a nada do que
foi dito aqui. Eu estou aqui para somar e não
para dividir. Agora, se V. Ex' recordar o que está
escrito na própria Constituição, V.Ex' vai ver que
no art. 8° da Constituição, que não é Constituição
e sim Carta, está lá:
"Compete à União explorar diretamente,
ou mediante autorização ou concessão, serviços de telecomunicação."
Daí, parte o Código. Mas, o mandamento constitucional é explícito.Mas, ao meu juízo, isso teria
que ser algo de alguma alteração. e, para isso,
encaminhei proposta que não foi juntada aqui.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares)-A proposta do Deputado Mendes Botelho ..
O SR. MENDES RIBEIRO - Não Mendes sou,
mas Botelho não

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)Não chegou aqui na Mesa. Por favor. Ainda não
chegou essa proposta à Mesa, como outra, estamos seguindo uma seqüência, Vai chegar, e nós
vamos discutir.
O SR. MENDES RIBEIRO- Sr. Presidente,
uma questão de ordem, se me permite?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de OlIvelra)Pois não.
O SR MENDES RIBEIRO - Essa questão, como outras questões sobre censuras, sobre concessão de canars, sobre hberdade aos meios de
informação, sobre reserva de mercado, já existem
sugestões. Eu fiz. Devem existir de outros colegas,
devem existir milhares, numeradas na Secretaria
competente. Então, deveria ter chegado aqui Não
há crítica, Sr Presidente, há desejo de abordagem.
Eu acho que nós devemos mesmo discutir tudo.
Mas devemos disciphnar, porque, caso contrário,
nós vamos passar as reuniões inteiras dialogando,
cada um de nós, com a Mesa e com a Relatora.
O que é uma honra, mas não vai adiantar nada.
Aí, o juiz de futebol vai ser notado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)-Agradeço a intervenção do nobre Constituinte Mendes Ribeiro. Não vou repetir, porque não é necessário. Mas, antes de S. Ex' chegar a este plenário,
já havíamos tratado de toda essa matéria que,
mais ou menos, esclareceria as suas procupações. Eu queria prosseguir agora, colocando para
discussão no Plenário, uma proposta do nobre
Constituinte Jorge Arbage.
Acrescente-se ao texto constitucional, no artigo
onde couber, evidentemente:
"Compete à União explorar, mediante concessão, os serviços de telecomunicações.
§ 1° Ao Congresso Nacional cabe estabelecer a legislação que determine os critérios para a concessão de canais de rádio
e televisão, incumbindo-lhe, outrossim, mstituir conselho representativo de vários segmentos da sociedade, que se encarregará
da aplicação concreta de normas éticas, em
tais meio de comunicação de massas.
§ 2° Será nula, de pleno direito, a concessão de canais de rédio e televisão a pessoas do Governo, ou a ele ligadas por parentesco ou afinidade."
Tem uma Justificativa, ainda ligada a esta área
de comunicação, nós temos uma proposta, agora
sim, do nobre Constituinte Mendes Ribeiro, que
diz:
Inclua-se onde couber:
"Os órgãos de comunicação, no tocante
à publicidade, paga ou não, oficial ou de empresa privada, não poderão faltar com a verdade, devendo pautar sua informação pelo
respeito ao cidadão e à consciência nacional."
Segue-se uma ampla justificativa.Então, sobre
a matéria de comunicação, nós temos essas propostas, para a qual continua aberta a discussão.
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O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROEu pediria que a que eu apresentei e que é no
mesmo teor dessa, apenas diferente, seja juntada
e discutida na mesma época. Senão nós vamos
fazer duas discussões, tendo uma terceira que
não é conhecida.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohvetra) - A
Mesa vai esclarecer ao nobre colega Constituinte
o que já fez no início dos trabalhos desta manhã.
Nós estamos discutindo, sem um objetivo conclusivo, esta matéria. Nós estamos colocando o tema
à Mesa, para sentirmos a opinião, sentirmos as
posições de cada um e ennquecermos o debate
e, também, a posição da Relatora, para que prepare o seu projeto Esta matéria vai ser discutida
em caráter conclusivo, sobre o projeto da relatora,
É a oportunidade que temos de votação. E ela
que vai captar para o plenário e vai fazer o seu
projeto, para que nós votemos, de acordo com
a norma regimental. Neste momento, nós poderemos, ao curso dos debates e após as audiências
públicas, ter matérias que sejam realmente de
tal importância para orientar a Relatora, por sugestão do Plenário, nós possamos colocar em votação e marcar certo bahzamento para o trabalho
de S. Ex' Mas, não é a idéia da Mesa neste momento. Neste momento, nós estamos discutindo
abertamente a matéria que está aqui colocada.
Continua aberta à discussão.
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO(Intervenção fora do microfone. Inaudível )
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)- Diz
aqui:
"Os órgãos de comunicação, no tocante
à publicidade, paga ou não, oficial ou de empresa privada, não poderão faltar com a verdade, devendo pautar sua informação pelo
respeito ao cidadão e à consciência nacionaL"
Finalmente, nós temos uma proposta apresentada pelo nobre colega José Sarney Filho, que
proíbe a fabricação de artefatos bélicos nucleares.
Pede para ser incluído no texto constitucional,
onde couber:
"É proibida a fabricação de artefatos bélicos nucleares."

É uma matéria que eu teria dúvidas se caberia,
talvez, nesta forma, ao escopo dos nossos trabalhos da nossa Comissão. De qualquer maneira,
está colocado, e está aberta à discussão.
Temos ainda uma sugestão do Deputado
Constituinte Flávio Palmier da Veiga, que pede
para ser incluída, onde couber:
"Aresponsabilidade e a orientação mtelectual, técnica e administrativa de empresajornaIística e de radiodifusão caberão somente
a brasileiros natos."
Alguém quer fazer o uso da palavra?
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRONa linha em que V.Ex' está expondo, vou tentar,
mais ou menos, dizer a proposta que enviei à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte e que
o Sr. Presidente Ulysses Guimarães houve por
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bem dístnbuí-la à Comissão que trata dos direitos
e garantias do homem e da mulher E acho que
S. Ex' está certo. Assegura o livre acesso à Informação; acaba com a censura prévia, estabelecendo a responsabilidade daquele que divulga a
informação e do responsável pela empresa que
a veicula; estabelece o direito de resposta; não
admite o anonimato; entende que as concessões
devem ser feitas por uma comissão, onde estejam
presentes, Executivo, Legislativo e empresas ou
representantes de empresários e trabalhadores,
para acabarmos com o festival de concessões,
assegura a privacidade de cada um, porque, na
marcha em que nós vamos, amanhã ou depois,
não estamos livres de que a porta do nosso apartamento deixe de ser um lugar inviolável, que também a Consntuiçáo assegura. Tudo IStO foi alvo
de uma sugestão encaminhada à Comissão de
Direito e Garantias Individuais.
A SR'. RELATORA(Cnstina Tavaresj-c-Perrmta-me, nobre colega? Eu acho que vai haver muita
confusão nisso Por isso, que foi errada, talvez,
essa Comissão de Sistematização. Algumas coisas acho que ficam difíceis, se vem para aqui,
para esta Comissão, uma proposta que se assemelha a sua, é até complicado. Nós vamos tomar
uma decisão aqui, a outra Comissão toma outra
decisão De repente, é enviada para a Comissão
de Direitos Coletivos, outra vai para a Comissão
de Direitos Individuais. Faço, como sugestão ao
Presidente que, nas reuniões dos Relatores, se
veja se a matéria é conexa, para que, talvez, seja
resolvida por duas comissões. Acho que V. Ex'
tem toda razão

aquela que for encarmnhada à Mesa. O nobre
colega disse que encaminhou as suas sugestões
Elas não chegaram ainda aqui. Nós estamos com
a Secretaria recebendo e correndo atrás dessas
sugestões, não VIeram até aqui. Sabemos que
há centenas de propostas que não chegaram à
mesa da relatora. Então, nós temos que aguardar
que isso chegue e, enquanto isso, vamos fazer
a nossa parte, vamos contmuar discutindo essa
maténa, vamos contmuar com aquilo que nós
temos aqui, cada um de nós sabe exatamente,
politicamente como se comportar, somos todos
proflssronais russo. Os aspectos téCnICOS, aí sim,
vamos OUVIr esse segmento da sociedade e vamentos. E não fiquem tão preocupados que nós,
a Mesa e a relatora, evidentemente na sua função
regimental, saberá como montar essa proposta
e para que venha então ao debate do Plenário,
à discussão e à votação.
Eu acho que nós voltamos muito a coisas que
já ficaram no passado. ES3es feriados, de certo
modo, perturbaram, prejudicaram de forma acima do comum os trabalhos da Constituinte. Estamos reírucrando os trabalhos hoje ainda de uma
forma trôpega, mas amanhã nós estaremos engajados a pleno vapor em nossas atívidades. Vamos
esperar que a audiência pública que foi montada
na forma sugenda e aprovada na primeira reunião
possa orientar as discussões e os debates de acordo com os temas. Nós estamos cobrindo toda
a área. Eu deIXO à discussão ainda essas duas
últimas sugestões, essas propostas que estão
com a relatora, se alguém quiser fazer o uso da
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)Constituinte Cristina Tavares, na primeira reunião
que fizemos aqui, logo depois de V. Ex' ter sido
apontada Relatora, foi uma ouvinte atenta de uma
sugestão que fiz, de que a Mesa diligenciasse perante à Mesa da Assembléia Nacional Constítumte
para que as sugestões que coubessem em outros
supostos capítulos da Carta e que dissessem respeito também a esta Comissão, que viessem para
cá.

A SRA. RELATORACRISTINA TAVARES - Eu
quena colocar para apreciação dos membros da
Subcomissão três convites formulados para que
esta Comissão visite centros de produção de tecnologia em alguns Estados com senso de produção de reflexão e política de cornumcação, seja
política tecnológica, seja política democrática de
comunicação. O constituinte Koyu lha tem a palavra para formular o convite feito pelo Govemo
do Estado de São Paulo.

A SRa. RELATORA (Crístma Tavares) -Exato.
Eu estou achando que, cada vez que V. Ex" fala,
acrescenta mais um argumento a sua tese Acho
que teremos que providenciar isso, com certa díhgência
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu gostaria apenas de esclarecer o seguinte: nós
já fizemos todos os contatos, nós já conversamos
com os membros da Comissão, já fiz contato
com os companheiros da Constítumte. Acontece
que é Inevitável que ISSO aconteça Já foi dito
aqui pelo nosso colega Fernando Santana, que
colocou rnuito bem. Eu Já coloquei aqui, nesta
Comissão, no primeiro dia, as dificuldades. Estamos fazendo um trabalho de grupo, onde o aspecto gerenCial é que é importante. Nós não estamos
gerenciando isso, a partir da Constituinte, e devemos ter, como exemplo, decisões pnortténas que
deviam ser tomadas pela Assembléia Nacional
Constituinte, pelo Plenário, para orientar as comissões. É o caso do regime de governo, da forma
de Estado, o tipo de Constituição sintética, analítica, essa coisa toda. Nada disto foi feito. Nós
não vamos consertar ISSO aqui, agora. O que nós
temos que fazer aqui é debater a nossa matéria,

O SR. CONSTITUINTE KOYU IHA - O Governo de São Paulo colocou todo o seu potencial
e todo o seu material à disposição da Comissão
Neste sentido, eu gostaria que a Mesa, ou a própria
relatora, diligenciasse quem seria convidado dentro da área tecnologia, dentro da área de pesquisa
do Governo de São Paulo. De prmcípio ficou assentado que seria ou na UNlCAMP, ou na USP.
O governador deu a entender que de preferência
a USP, estaria no centro de São Paulo, na capital,
a locomoção seria mais fácil. Então, fica a cntério
da Comissão, agora, os convidados a paro ciparem deste assento, ou então a Comissão encamínhana ao Governo de São Paulo quem gostaria
de ser ouvido, a nível da Comissão. E neste sentido gostaria de fixar uma data e ver as pessoas
que seriam convidadas, as visitas que os membros da Comissão fanam no Estado de São Paulo,
nos centros de pesquisas, principalmente no desenvolvimento tecnolóqíco na área industrial.
A SRA RELATORACRISTINA TAVARES - Se
o Sr. Presidente me permite, quero fazer uma
sugestão. H4 outras entidades cientificas não hqadas ao Governo, não governamentais, que funcionam em São Paulo, inclusive há agencIas também
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governamentais, mas ligadas ao MInistérIO da
Ciência e Tecnologia e ao MinIstério das Comunicações, como é o caso, por exemplo, da PQD,
daTELEBRÁS
Eu acho que a nossa Ida a um Estado, como
São Paulo, que é realmente hoje o berço, e me
preocupa ISSO, o berço do pensamento tecnológico, eu acho que a gente devia formular, quer
dizer, a Mesa podena fazer uma proposta, até para
amanhã mesmo, com todas as entidades de São
Paulo, que tivesse uma espécie de ato público
em defesa da ciência e da tecnologia, e isso levaria
a opinião pública a se voltar para os nossos trabalhos. É uma sugestão.
Outro convite nos veio do Mmlstro da Ciência
e Tecnologia, já na semana passada, que teve
a cortesia de enviar uma correspondência não
só ao presidente da Subcomissão mas também
ao presidente e relatores da Comissão Temática,
colocando à disposição os Centros de Pesquisa
do Ministério que gestão basicamente em São
Paulo e no Amazonas, onde há uma gestão que
inevitavelmente nós teremos que tratar, a tecnologia da região Norte, e há um convite da Superintendência da SUDENE que se propõe a uma reunião em Cidade de Recife e trazendo todas as
uruversídades e os poucos centros de pesquisas
que existem na nossa região, basicamente em
Campina Grande, Fortaleza, Salvador, os pesquisadores, os Cientistas, os ernpresános, para discutir soluções, a SUDENE propõe uma tecnologia
alternativa para a Região Nordeste. Eu acho que
é do nosso interesse conhecer alguma coisa no
Amazonas, alguma coisa no Nordeste, alguma
coisa no Sul, se sobrasse tempo. Não quero dizer
que os outros Estados não tenham importância,
mas eu me preocupo que a gente não queira
dar passos longos demais para as nossas pernas.
Nós convocamos nossas reuniões para terças,
quartas e quintas-feiras, para deixar as segundas
e sextas-feiras justamente para poder ter esse tipo
de mobilidade. Se a Comissão aprova, nós podemos organizar esse calendário para esses três
convites: o do Governo do Estado de São Paulo,
o do MinistérIO da Ciência e Tecnologia, para o
Amazonas, e da SUDENE para as políticas tecnológicas do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Eu gostaria de acrescentar aqui mais alguma coisa, para facilifar a discussão em torno disto. Realmente, as segundas e sextas-feiras estão reservadas para esse tipo de visita. Eu não creio que
a Comissão Incorporada totalmente participará
desse tipo de coisa, a não ser num caso ou num
outro. Mas nós poderemos ter grupos de constituintes da Comissão que, em nome da Comissão,
poderão viajar, visrtar e trazer esse subsídio e sempre que possível; podemos Inclusive, colocar junto
um membro da Mesa, isso não Importa, o fato
é que alguém da Comissão, em nome dela, irá
ouvir esses subsídios As nossas sessões serão
todas aqui em Brasília, conforme reza o Regimente. De maneira que serão VIagens para fazer
debates e trazer subsídios. A Comissão inteira dificilmente poderá fazer deslocamento desse tipo.
Mas de acordo com o Interesse, quem pode Ir
à Amazônia até no mesmo dia, no mesmo fim
de semana poderemos ter grupos em diversos
lugares. Então, eu agradeço e vamos, com a Mesa,
tentar fazer uma proposta À intervenção do nobre
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colega, nós vamos estudar esses convites, para
que o Plenário, amanhã, possa apreciar isto, amanhã na última hora. Nós estamos com a Agenda
realmente tomada para audiências públicas. Para
esta semana já anunciei quais são as audiências
no dia 22 e 23; já estão ocupadas. Para a semana
que vem, estamos procurando colocar a ASSOCIação NacIonal de .Jornais: para o dia 28, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Federação Nacional de Jornalistas à noite no dia 28,
uma sessão extraordinária para uma audiência
com os órgãos vinculados ao MinIstérIO das Cornumcaçóes. No dia 29, a Associação Brasileira
de Rádio e Televisão, a ABI e a Associação Brasileira de Radiahstas, E a ABERT, dia 29.
No dia 30, ou no dia 5, vai depender aí que
haja também interesse da CNBB, da ABCC, que
Associação Brasiletra de Comunicadores Cristãos
é a de falar sobre o conteúdo, sobre a ética da
mensagem Acho que é importante trazermos
aqui um representante da CNBB também, e neste
entre outras denominações relrqiosas, se for o
caso. E temos um dia também previsto, que pode
ser no dia 5, para a química fina, três entidades
inclusive sempre colocando o contradítóno, conforme sugestão mícíal, quer dizer, uma instmnçào
mais lIgada por exemplo às multinacionais, outras
mais lIgadas às nacionais e outras mais lIgadas
aos empregados. AsSIm nós temos um quadro
mais completo do pensamento. Está tudo arrumado.
Temos que arrumar ainda espaço para uma
séne de substítutçóes que temos aqui relacionedas e que oportunamente anunciarei Esse é o
nosso trabalho. A semana que vem será uma semana pesada para nós porque teremos duas extraordinárias, uma terça e outra na quinta-feira
para liberá-los na quinta para a viagem, que é
Qumta-Felra-Santa.

o SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr. Presidente, o que a Comissão vai fazer do
horário das 17 horas em diante? O Presidente
Ulysses Guimarães liberou esse horário?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) LIberou Hoje, por exemplo, das 17 horas em diante temos um sessão conjunta do Congresso. Estamos, realmente, vivendo uma situação do ponto
de vista gerencial e admmistrativo meio caótica
nesta Assembléia Nacional Constituinte. Lamento
ter que dizer essas palavras, mas a realidade é
esta. Não temos diretrizes e nem orientações. Mas,
vamos nos ater a nossa agenda de trabalho porque, com isso, teremos consciência de que chegaremos ao final com um produto acabado, com
um produto capaz de subsidiar a Comissão Temáoca e, depois as outras Comissões e o Plenário.
A SRA RELATORA CRISTINA TAVARES Nós, também, temos marcadas audiências para
a noite.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Foi o que acabei de dizer, No dia 29 é o MinistérIO
das Comunicações, no dia 30, Ciência e Tecnoloqia, E na outra semana treremos ainda duas
noites livres Mas aí, vamos ter um problema, é
que vamos estourar o teto .das 8 audiências.
O SR CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
-Sr. Presidente, na sessão de sexta-feira, o Constituinte Oswaldo Lima FIlho levantou uma questão

de ordem dinqrda ao Presidente da Assembléia
Nacional Constitumte, relembrando que o § 11
do art. 13 dIZ o seguinte.
"Às Assembléras Leqrslativas, Câmaras de
Vereadores e ao Tribunais bem como as entidades representativas de segmentos da sociedade, fica facultada a apresentação de sugestões contendo rnaténa constttucional,
que serão remetidas pelo Presidente da Assernbléia às respecitívas Comissões"

Art. 14:
"Às Subcomissões destinarão de 5 a 8 reuniões para audiências de entidades representativas de segmentos da sociedade devendo,
ainda, durante o prazo destinado aos seus
trabalhos receber as sugestões encaminhadas à Mesa ou à Comissão."
A questão de ordem do Constitumte Oswaldo
Lima FIlho, do Pernambuco, é a segumte: por
que permitir às chamadas empresas multinacionats audiências na formulação ou na discussão
dos temas que interessam à Constituição brasiletra, já que aqui a Constituição se refere a tnbunais, assembléias e entidades representativas da
SOCIedade brasileira Ora, pareceu ao nobre Constituinte Oswaldo LIma FIlho que nenhuma dessas
multmacionais podem ser gratIficadas como entidades representativas da sociedade brasileira. Então, ele levantou essa questão de ordem e o PreSIdente ficou de decidir se essas multmacionais,
se essas empresas de capital 100% estrangeiro,
podem Vir aqui dizer como é que nós vamos fazer
a ConstItuição Ouena perguntar isto a V. Ex' porque acho que todas as Cormssões estão abrindo
uma vaga para essas empresas Internacionais.
e é possível que a decisão seja justamente ao
contrário, porque elas não são representativas da
sociedade brasileira, elas são representativas do
capital internacional.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a intervenção de V.Ex' mas, queria lembrar que tivemos o cuidado, dentro do noso critério, de abrir espaço apenas para entidades naCIOnais, representativas, efetivamente, da sociedade
brasileira. Mas, eu falei é que nós temos entidades
que representam, para colocar o contraditório,
para mim, que representam o patrão e outra o
empregado, outras com o interesse mais voltado
para o capital internacional e outras com mteresses mais voltados para o capital nacional. Isso
é uma realidade, mas são todas entidades representativas da sociedade brasileira. É o caso da
ABINEE, por exemplo, que congrega nos seus
quadros e membros centenas de indústrias e empresas - claro que algumas são até multinactonaís, outras são nactonais - e ela veio aqui,
ela é uma entidade representativa da sociedade
brasileira Assim é a Associação Brasileira de Jornais e outros.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Parabenizo V.Ex', Sr. Presidente, pela boa decisão de manter o princípio de que o brasileiro
é quem deve fazer a sua Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohvetra) Tivemos muitos pedidos de indústrias e de empresas e de entidades de Virem aqui e nós, com
esse critério, estabelecido na primeira reunião TIvemos, então, o argumento de não permitir por-
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que acho não cabe, realmente. Essa é a verdade.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
-MUltO bem'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Alguém mais quer fazer uso da palavra?
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reumào, convocando outra
para manhã, 22 de abnl, às 9 horas e 30 minutos,
com a seguinte pauta' audiências públicas, com
a participação das sequmtes entidades. Federaçáo Nacronal dos Enqenheiros, COBRA - Computadores Brasileiros SA , SBPC, Sociedade Brasilelra para o Progresso da Ciência.
Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 12 horas.)

Ata da 4" Reunião, Ordinãria,
realizada dia 22 de abril de 1987

Aos vinte e dois dias do mês de abnl do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão de Serviço
Público Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo
11 do Senado Federal, reuruu-se a Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Arolde de
Oliveira, com a presença dos seguintes Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Ângelo Magalhães,
Antônio Gaspar, Arnold FIOravante, Arolde de OlIveira, Antonio Britto, Carlos Alberto Caó, Cristina
Tavares, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez, José Elias, Koyu
lha, Mendes Ribeiro, OlíVIO Dutra, Onofre Corrêa,
Paulo Delgado, Pompeu de Souza e Rodrigues
Palma. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, que fOI considerada aprovada. A seguir,
usaram da palavra para apresentação de sugestões, na primeira audiência pública, os Senhores
AntOnIO Octaviano, Ivan da Costa Marq;,les e José
Albertmo Rodrigues, representantes, respectivamente, das entidades Federação Nacional dos'
Engenheiros, em nome do "Encontro de C&T
na Constituintepara o Desenvolvimento Social"; COBRA - Computadores e Sistemas Brasíleiros S/A
e SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência. Encerradas as exposiçôes, os Constituintes Cristina Tavares, Olívio Dutra e Fausto Rocha interpelaram o primeiro Expositor; os Constituintes Aloísio Vasconcelos, Mendes Ribeiro e Arnold Fioravante interpelaram o representante da
COBRA S/A; e os Constituintes Koyu lha e Joaci
Goés interpelaram o representante da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Findo o debate com os Expositores, o Presidnete,
Constituinte Aroldo de Oliveira, a Relatora, Constituinte Cnstína Tavares, e os Constituintes José
Carlos Martinez, Koyu lha, Mendes RIbeiro e Olívio
Dutra debateram sobre o programa de visitas,
a ser desenvolvido pela Subcomissão, fincando
a relatora encarregada de elaborar proposta definitiva a ser, posteriormente, submetida à apreciação da Subcomissão. O mteiro teor dos debates
será publicado, após a tradução das notas TaqUIgráficas e o competente registro datilográfico, no

Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
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O SR. ANTÔNIO OCTAVIANO (Federação Nadeu por encerrados os trabalhos, às doze horas
e vinte minutos, convocando os Senhores Consti- cional dos Engenheiros) -Sr. Presidente da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunituintes, para a próxima reunião, a ser realizada
cação, ConstituinteArolde de Oliveira, SI'" Relatora
día vinte e três de abril, às nove horas e trinta
desta mesma Subcomissão, Constituinte Cristina
minutos, para audiências públicas com as entidades ABINEE - Associação Brasileira das Indús- Tavares, Srs. Constituintes que compõem esta
Subcomissão, demais colegas e companheiros
trias Eletro-Eletrônicas; ABICOMP - Associação
Brasileiradas Indústrias de Computadores e Peri- . das entidades e instituições aqui presentes, Seféricos e CRUB - Conselho de Reitores das Uni- nhoras e Senhores:
É com muita satisfação que a Federação Nacioversidades Brasileiras;e debate de MatériaConstinal dos Engenheiros, representando um conjunto
tucional. E, para constar, eu, Heloisa Helena Dias,
apreciável de entidades e instituições da área de
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi- ciência e tecnologia, após a realização do Encontro que reuniu mais de uma centena destas entidadente.
des e instituições, comparece aqui hoje para, no
tempo que lhe foi designado, dar um depoimento
Anexo à Ata da Reunião Ordinária da Subacerca de tão importante e tão relevante tema
comissão da Ciência e Tecnologia e da Copara a nossa comunidade e para a Nação de
municação, realizada em 22 de abro de 1987,
maneira geral.
às 9:30 horas, na Sala da Comissão de SerDiferentemente do que aconteceu na nossa últiviço Público Civil, Ala Senador Alexandre
ma Constituição em 1946, nós hoje nos deparaCosta, Senado Federal, e a íntegra do epemos no processo de elaboração da próxima Consnhemento taquigráfico com publicação devitituição, com a discussão de um tema que revela
damente autorizada pelo Senhor Constituinte
exatamente a modemização, o desenvolvimento
Arolde de Oliveira, Presidente da Subcomise a evolução do nosso Brasil. Se naquela época
são.
ainda não tínhamos as condições materiais e sociais para fazer com que este assunto se transforo SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - masse num elemento constitutivo dos trabalhos
Havendo número regimental, declaro abertos os
daquela Assembléia Nacional Constituinte, decortrabalhos desta Subcomissão. Nos termos regi- ridos 40 anos, nós hoje nos deparamos com um
mentais solicito a dispensa da leitura da Ata, uma
quadro completamente diferente.
vez que a mesma é sucinta, considerando-a lida
O próprio fato de que os Constituintes assue aprovada.
mem a responsabilidade de inscreverem Ciência,
A Presidência comunica aos Srs. Constituintes Tecnologia e Comunicação como capítulo espeque a Ordem do Dia para os trabalhadores da
cíficoda Constituição, é sintomático, é denotativo
presente reunião está assim organizada: primeira de que esta Assembléia Nacional Constituinte prehora - audiências públicas com as entidades:
tende enfrentar esse desafio de frente, pretende
Federação Nacional dos Engenheiros, COBRA- fazer com que o nosso futuro, o futuro da Nação
Computadores e Sistemas BrasileirosS/Ae Socíebrasileira, no momento em que ela se apressa
_dade Brasileira para o Progresso da Ciência para entrar no Século XXI, para adentrar no Ano
SBPC, que terão o prazo máximo de 20 minutos
2000, que esse desafio e esse futuro sejam enfrenpara a apresentação de suas propostas.
tados e considerados desde já.
Após as exposições os Srs. Constituintes podeA nossa vinda aqui, hoje, tem exatamente esse
rão interpelar cada expositor, e disporão de 3 mi- aspecto: é reflexo, de um lado, da modemidade
nutos para formular as questões. Daremos semda Nação; é reflexoda pujança de um movimento
pre prioridade, na formulação de questões, àqueque desembocou no Encontro da Ciência e Tecles Constituintes que ainda não a tenham feito. nologia, que oferece a esta Assembléia Nacional
Na segunda hora, faremos 20 minutos de quesConstituinte,aos Srs. Constituintes que estão aqui
tões para cada um dos expositores, e debates
presentes, uma proposta que pretende dar conta,
naturalmente. Aterceira hora é destinada a debate pretende contemplar aquilo que de mais relevansobre matéria constitucional. Eu pediria às pes- te, aquilo de mais importante está encerrado densoas que estáo em pé que, por gentileza, ocupastro do tema "Ciência e Tecnologia'. Esta Constisem a última bancada, nas cadeiras que estão
tuinte e particularmente esta Subcomissão, quanainda vagas. Convidaria para a Mesa, o primeiro do se propõe a debater este assunto revela seu
Expositor, Dr. Antonio Octaviano, da Federação profundo traço de modernidade, revela uma disNacional dos Engenheiros. O objetivo destas au- posição de abarcar, uma disposição de enfrentar
díências públicas é abrirmos a Assembléia Nacio- a realidade em que vivemos, que hoje é domínio
nal Constituinte através das Subcomissões - no
de poucos países industrializados e particularcaso, da nossa Subcomissão da Ciência, Tecnomente de poucos conglomerados índustríars, o
logia e da Comunicação -, para que todos 05
controle do desenvolvimento da Ciência e Tecnosegmentos da sociedade interessados em ser oulogia.
vidos nesta matéria possam se pronunciar e trazer
Se hoje enfrentamos esse quadro, isso sem
a sua contribuição, para que os nossos Consti- dúvida alguma virá se constituir, em um futuro
tuintes formulem um juízo exato desta matéria,
muito próximo, num divisor de águas entre os
para os trabalhos futuros de votação e elaboração
países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.
do texto constitucional. A Relatora captará o que
Cada vez mais uma das Fronteiras que dividirá
de essencial existe nessas propostas e procurará
colocar num projeto de texto constitucional a ser os universos de países desenvolvidos e subdesenvotado ao final dos primeiros 35 dias de trabalho volvidos será aquela marcada pelo domínio da
Ciência e Tecnologia.
desta Subcomissão.
De sorte que se nós tínhamos o panorama interConcedo a palavra o Dr. Antônio Octaviano,
nacional no Século XVIU caracterizllndo a Revoluda Federação Nacional dos Engenheiros.
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ção industrial de então, a articulação de máquinas
e homens para a produção de bens, hoje temos
um quadro totalmente diverso,temos um quadro
em que na sociedade pós-industrial em que vivemos, é a partir do domínio do conhecimento,
é a partir do domínio do saber que se coloca
o domínio das transformações próximas e futuras.
As novas relações sociais e as novas estruturas
que estão se colocando serão, sem dúvida alguma, dirigidas e controladas pelo desenvolvimento
e pelo domínio do conhecimento.
De modo que esta Subcomissão, em essência
e no fundo, está se propondo exatamente a dirigir,
politicamente, as transformações que nós enfrentaremos daqui para a frente. A partir desta Subcomissão, a possibilidade de nós moldarmos o nosso futuro, a possibilidade de nós moldarmos um
intercâmbio entre as nações, a possibilidade de
nós promovermos o desenvolvimento social, econômico e político do País, a partir exatamente
desta Subcomissão é que reside a possibilidade
de que o direcionamento desses setores de desenvolvimento seja feito, levando em conta os
mais altos interesses da Nação brasileira. Dentro
desta Subcomissão estão so germes da direção
política da futura sociedade brasileira, que nós
estamos hoje, através da análise e através da percepção daquilo que acontece nos países desenvolvidos,nos países centrais, nós estamos presenciando hoje. Então, nesse sentido é que nós reputamos como fundamental e verificamos com uma
diferença essencial e marcante da Constituição
de 1946, a própria existência dessa Subcomissão
como elemento constitutivo do processo de elaboração da futura Constituição brasileira.
Desnecessário citar que o que está em curso,
hoje, no mundo, é uma nova, é uma verdadeira,
é uma profunda revolução trécnico-científica.Essa revolução, evidentemente, promoverá alterações profundas nas estruturas capitalistas, sociais
e econômicas da Nação. E é exatamente a partir
do entendimento desse fato e, principalmente, da
nossa sensibilidade para os impactos que esta
revolução acarretará no conjunto das forças produtivas da Nação, é que nós adiquirimos entusiasmo para fazer com que Ciência, Tecnologia
e Comunicação venham efetivamente a ter um
lugar definido, um lugar claro e explícitona futura
Constituição brasileira. O que acontece hoje não
é, evidentemente, um simples prolongamento do
advento da mecanização das máquinas a vapor,
da mecanização dos processos mecânicos e produção mdustrial, mas evidentemente é o próprio
limiar, é o próprio advento, é o próprio prelúdio
de um estado superior dos processos produtivos
que ocorrem no exterior da Nação.
Verifica se, hoje, evidentemente, através da
Ciência e tecnologia, a possibilidade de alcançarmos um patamar superior do progresso da
produção. Para que nós tenhamos uma pálida
idéia quantitativa daquilo que ocorre no mundo
hoje, e do quanto é importante o trabalho desta
Subcomissão, e do quanto é importante que ela
se projete na futura Constituição brasileira, basta
citar que cerca de 90% dos cientistas e dos engenheiros ocupados em pesquisa o desenvolvimento no mundo, estão hoje situados nos países capitalistas industrializados, que 94% de tudo que é
investido em pesquisa e desenvolvimento no
mundo, é feitopelos perses desenvolvidos e índus-
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trializados. Então, isto para nós, brasileiros pra
nós, Constituintes, para os cidadãos brasileiros,
demonstra claramente a Importância de que nós
deixemos gravado e registrado, neste Instante, o
nosso testemunho, a nossa convicção de que estamos lidando com um instrumento de suma e
de magna ímportàncra, que é Ciência e Tecnologia
Para nós, da comunidade técnico-científica ou
científica e tecnológica, não passam desapercebidos os impactos que o desenvolvimento científico e tecnológico acarreta e produz sobre a Nação, quer seja no tocante aos processos produtivos em si, quer seja nos ambientes de trabalho,
quer seja na natureza, quer seja nos ambientes
urbanos e nos rurais, não nos passa desaprcebído
que os impactos ocasionados pelo desenvolvimento técnico-científico devem ser objeto, evidentemente, de uma análise muito cuidadosa,
contínua e permanente de toda a sociedade. Mais
ainda: entendemos que as políticas científicas e
tecnológicas, quer sejam setoriais, quer sejam nacionais, devem passar evidentemente pelo crivo
do Parlamento, no Congresso brasileiro. Isto, evidentemente, é uma exigência inadiável.
Tivemos, há pouco tempo - em 1984 - a
discussão da informática pelo Congresso brasileiro, quando foi escrita uma belíssima página
da sua história. O Congresso brasileiro, caixa de
ressonância de toda a sociedade - assummdo
em suas mãos um assunto de magna importância, deu uma demonstração clara e inequívoca
da sua sintonia, da sua consonância com os anseios e com as exigências da modernização brasileira, ao aprovar a reserva de mercado para a
área de informática Nesse sentido, as políticas
setoriais, as políticas nacionaís científicas e tecnológicas, evidentemente encontram um momento
- de conjunção, um momento de crlstahzação
privtleqíado dentro do Congresso brasileiro.
Nesse sentido, Ciência e Tecnologia, vinculado
com a necessidade de se promover a Justiça social
no País, Ciência e Tecnologia direcionado para
o desenvolvimento da paz; Ciência e Tecnologia
buscando a autonomia tecnológica, não exatamente a constituição de guetos - a transformação do País num gueto, que se arroga o direito
de desenvolver absolutamente toda a produção.
Ciência e Tecnologia mas, principalmente, a autonomia para decidir os passos e os caminhos que
devem ser empreendidos no seu desenvolvimento tecnológico, desde o intercâmbio entre as nações, até aquilo que deve ser priorizado Internamente para o desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse sentido, a autonomia tecnológica,
a relação entre ciência e tecnologia e autonorrua
tecnológica é de suma importância, assim como
a preservação do meio ambiente e o próprio desenvolvimento econômico do País, estão intimamente ligados também com o desenvolvimento
científico e tecnológico.
A proposta que trazemos aqui e que entregaremos como assumimos a responsabilidade na
última vez que estivemos aqui, ao Presidente da
Subcorrussáo de Ciência e Tecnologia, pretende,
através de princípios e de normas básicas, estabelecer as relações entre esses assuntos e sugerir
algumas formas de orientação e de gerenciamento dos reflexos interdependentes entre esses temas. Evidentemente, se pensarmos nessas ques-

tões, não pode nos tirar da necessidade de buscar
as formas de viabilizar a existência da Ciência
e Tecnologia no Brasil. Quando pensamos no
papel e no caráter da Ciência e Tecnologia, quando pensamos no significado disto para os países
nesta era em que nós Vivemos, nós também não
podemos, absolutamente, deixar de buscar as
maneiras pelas quais viabihzaremos a produção,
o desenvolvimento, a realização dessas atividades
no interior do nosso País.
Nesse sentido, não é possível - e nenhuma
nação prescinde disto - que o Poder Público
deixe de Investir claramente em Ciência e Tecnoloqia, que o Poder Público que o Estado, a União
e os Municípios, não assumam uma parcela de
responsabIlidade grande nos Investimentos que
serão carreados, que serão feitos em pesquisa
e desenvolvimento na área técnica e científica.
Não há país, mesmo os mais modernos, os medianamente desenvolvidos e mesmo os subdesenvolvidos, nos quais o Estado não tem um papel
grande, um papel ponderável. Não é possível se
esperar que recursos para esta área sejam gerados espontaneamente. O papel indutor, o papel
imantador do Estado, nesse sentido é muito grande. Nós reputamos como fundamental que seja
claramente estabelecido um procedimento em
termos de recursos para o Estado frente a área
de CIência e Tecnologia
Também temos visto que diferentes nações sob
os mais diferentes pretextos vêm buscando caracterizar, vêm buscando tipificar o seu mercado interno como um Instrumento que permita o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, nós deixarmos o mercado brasIleiro à sorte
do acaso, nós deixarmos o mercado brasileiro
sem um papel claro, sem uma posiçâo clara para
o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, não
encontra paralelo no mundo atual. Por isso, o
mercado interno, o nosso mercado ínterno deve
ser visto como um cenário, uma instância na qual
nós devemos prívíleqrar para que se proceda o
desenvolvimento da Ciência e Tecnoloqra. Isso,
sem dúvida alguma, porque tanto ao nível dos
impactos das novas descobertas técnicas e científicas, como em função do papel indutor do mercado interno, todos os instrumentos, todos os instrumentos que se movimentam no Interior desse
mercado são de intenso interesse da coletividade
e da população como um todo. A idéia de colocarmos o mercado interno, o mercado brasileiro,
o nosso mercado, como um patrimônio da Nação
decorre, em última instância, do interesse de toda
coletividade sobre este própno mercado, quer seja
ao nível da satisfação das suas necessidades, quer
seja ao nível da solução dos seus problemas.

É claro que quando pensamos no Estado como
flnancrador de pesquisas, quando pensamos no

mercado interno como um elemento fundamental, um instrumento de política de desenvolvimento industrial e econômico essencial para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, não podemos absolutamente deixar de verificar que com
relação à própria pesquisa científica, há que se
garantir a hberdade para o seu desenvolvimento,
ou seja, a idéia do desenvolvimento científico e
tecnológico não pode absolutamente inibir, não
pode absolutamente deixar de fazer com que os
pesquisadores científicos, o desenvolvimento da
pesquisa científica tenham, evidentemente, um
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vasto e amplo campo onde possam, de maneira
hbertária, se desenvolver.
Por último, gostaria ainda de citar que não poderíamos deixar de nos preocuparmos de inscrevermos nesta nova Constituição a necessidade
de que a população, através de seus diferentes
organismos quer sejam assocrações de caráter
científico, associações de caráter sindical, quer
sejam através de seus mais diferentes órgãos de
organização social, venha de alguma maneira, estar envolvida na própria administração, na própria
aferição dos impactos que as aplicações dessas
novas tecnologias venham a produzir na socredade e no meio ambiente. De modo que o envolvimento desses organismos sociais também terra,
por finahdade, buscar um modo de aferir a aceitação social, a aceitação pelas comunidades específicas e pela população de maneira geral, das novas
aplicações tecnológicas, de um novo desenvolvimento técnico e científico.
De modo que, em síntese, seria exatamente
IStO que nós traríamos à consideração dos Srs.
Constituintes, enfatizando mais uma vez que estas
propostas que aqui trazemos, decorrem exatamente de um amplo movimento, de uma discussão extensa e ampla, do conjunto de mais de
uma centena de entidades e instituições, que se
preocuparam com este assunto E se se preocuparam com este assunto e procuraram promover
como seu foco de atenção, exatamente os trabalhos dessa Subcorrussão é porque a reputam como uma das fundamentais para a elaboração da
futura Constituição brasileira.
A todos, o nosso muito obrigado e particularmente ao Sr. Presidente da Subcomissão de Ciência e Tecnologia. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) A Presidêncialamenta ter que Interromper o tempo de exposição, mas infelizmente nós temos toda
essa regra do jogo. Assim não considero indelicadeza da Mesa, e nós precisamos nos ater a isso.
Sohcito aos próximos expositores, que por gentileza, procurem cumprir o tempo disponível, porque no período de debate com certeza a conferência poderá ser complementada.
Eu convidaria, agora, o Ilustre Presidente da
Cobra - Computadores de Sistemas Brasileiros,
Dr. Ivan da Costa Marques, para prestar o seu
depoimento.
O SR. IVAN DA COSTA MARQUES (Cobra) Bom dia, Srs. Consntumtes, Agradeço a oportunidade de vir falar a V. Ex" Gostaria de focalizar-me basicamente no assunto da Política Nacional de Informática, que tem conexões bastante
evidentes com a questão da Ciência e da Tecnologia.
A Política Nacional de Informática tem enfrentado crescente oposição por parte dos países centrais do sistema capitalista, 'que são os nossos
principais parceiros econômicos, com quem nós
trocamos mais. E é importante, neste momento,
que a gente entenda porquê, sem preconceitos,
sem xenofobrsrno, porque se trata de defesa de
interesses em um ambiente competitivo. A Política
de Informática Visa a captação tecnológica autônoma do Brasil, por isso, nós entendemos não
a busca de uma auto-suficiência absoluta em termos de produção tecnológica - não sei se está
dando para ver aí. Não se trata de fazer absolutamente tudo aqui, mas de ter uma capacidade
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técnica analítica, completa, quer dizer, entender
os objetos que são negociados e que são trocados, bem como de se ter uma autonomíâ decisória para aceitar ou não, e saber precisamente
que trocas estão sendo feitas. Então, a autonomia
tecnológica visa ISSO: não fazer tudo aqui em termos de produção tecnológica, mas ter a capacidade - e isso envolve certos procedimentos de entender tudo e, segundo, ter a autonomia
decisória, nós podermos decidír se queremos ou
não o que nos é oferecido, porque, por falta de
entendimento técnico, às vezes nós perdemos em
um negócio, centenas de milhões de dólares, porque é um objeto complexo que está sendo negociado tecnicamente, como um sistema de controle de tráfego aéreo, uma usina nuclear e, por
falta de conhecimento técnico. nós podemos nos
prejudicar muito nas trocas - então, precisamos
entender tecnicamente. E, segundo, precisamos
ter autonomia para dizer "isso eu quero", "isso
eu não quero", "isso eu quero agora", "isso eu
quero depois", "ISSO eu vou esperar".
A informática consolida um conceito que acho
que vale a pena eu gastar um minuto, para nós
podermos entender e ter uma base de discussão.
Ela, de certa forma, consolida mais de 2 séculos
de racionalização OCIdental do trabalho, quer do
trabalho do artesão europeu, de um carpinteiro,
de um marceneiro que fazia o seu trabalho sem
nenhuma racionalização, ou seja, cada peça que
ele fazia era diferente de uma peça anterior, foi
aplicada uma racronalízaçêo que deu margem a
se ter na segunda metade do século passado,
a capacidade de fabricar em massa. Por exemplo,
para eu fazer 5 milhões de liquidificadores, é preCISO que um parafuso de um liquídifícador seja
igual ao parafuso de outro líquidlflcador Então
isso envolve uma maneira de conceber o produto,
uma maneira de produzir envolve uma certa técmca de padronizações que possibilitaram os automóveis e os eletrodomésticos. E, um passo adiante, quando nós levamos esta mesma abstração
de tratar a informação em um certo nível conceitual, nós chegamos na automação das fábricas
e na automação dos escritórios, agora no final
do século XX.
Em conseqüência desse processo de completa
automação das fábricas e dos escritórios, a Informática permite e requer uma revisão nas trocas
internacionais, coisa que nós estamos presenciando nessas duas últimas décadas do século
xx. E, naturalmente, os países ditos avançados
pretendem ampliar e manter os seus pnviléqlos
nessa revisão das trocas internacionais, isto é, nesse processo que nós vivemos, é possível, hoje,
que uma máquina automática instalada no Brasil
seja programada por um programador que esteja
no Japão ou nos Estados Umdos. O trabalho de
quem opera a máquina é essencialmente diferente do trabalho de quem programa a máquina.
Então, há um ajuste em todo o SIstema de trocas
internacionais, e toda a estrutura legal e juridica
está sendo modificada para refletir este ajuste.
No mundo atual, o fator de melhor remuneração e a mteligência para a produção, é a tecnologia Como resultado desse processo, nós temos
hoje uma situação em que o caixa do Bradesco
ou de qualquer banco é igual ao operário da Volkswagen: eles têm basicamente o mesmo tipo de
relação com o trabalho, que é o atendimento a
um sistema pelo qual qualquer um de nós pode

entrar em uma caixa do Bradesco e, no final da
tarde, ser um funcronárío produtivo para o banco,
porque o que requer é um certo tipo de relacionamento de poder seguir o que o sistema apresenta
como "próximo passo". Da mesma forma, um
operário da Volkswagen, que CUIda de uma máquina automática, também tem esse mesmo tipo
de relacionamento com o instrumento de trabalho
dele: ele segue passo a passo o que aquele instrumento indica que ele deve fazer. É claro que existe
um trabalho de retaguarda, onde está concentrada a inteligência para a produção Na medrda
em que ao se identificarem, ao haver essa aproximação entre o caixa do Bradesco e o operário
da Volkswagen, eles passam a ser operadores de
um sistema, eles não têm mais um conhecimento
específico do que estão fazendo, e nem precisam
ter, na medida em que eles simplesmente seguem
o espaço. A intelIgência está em um outro reduto,
e, claramente, a melhor remuneração está associada a esta inteligência
As multmacionais usam mtehqêncía importada
- nós sabemos perfeitamente disso - e, como
drsse o colega da Federação dos Engenheiros,
talvez em 46 nós não tivéssemos socialmente no
Brasil esta consciência de que as multinacionais
Implantam no País sistemas prontos que são operados aqui, nós podemos fazer2 milhões de automóveis por ano no Brasil, sem que SOCIalmente
nós brasileiros, saibamos fazer automóvel. De fato
não sabemos. Agora o que eu quero dizer com
socialmente não saber, não estão aqui todos os
empregos correspondentes às atividades para fazer realmente saírem das linhas de montagem
instaladas no Brasil,2 milhões de automóveis por
ano. Eu preciso de engenheiros projetistas, preciso de químicos, preciso de físicos, preCISO de
toda uma infra-estrutura de laboratório, de espectômetros de massas, e toda essa estrutura da empregos não se distnbuí proporcionalmente entre
os países, quando se olham como esses empregos se distribuem dentro de uma multinacional.
Por exemplo, para fazer 2 milhões de carros por
ano, eu poderia chegar a conclusão de que eu
preciso de 1000 engenheiros Na Volkswagen,para fazer 2 milhões de carros por ano eu precisaria
de 1000 engenheiros Se um milhão desses carros forem feitos no Brasil, não estarão aqui 500
engenheiros, mas arenas 100 engenheiros e 900
estanam na Alemanha. Assim, a divisão dos empregos não é proporcional à divisão do resultado
final da produção, porque os empregos que concentram inteligência estão concentrados nas sedes das empresas multínacionars.
Um fato também importante é que a fabricação
local pelas multinacionais não deixa rastro tecnolÓgICO local. Essa atividade não traz para o País
essa mteligência para a produção. Há um caso
famoso da IBM que fabncou na década de 60
durante vários anos o 14,01 a unidade de fita
magnética no Brasil, com equipamentos modernos para a época. Essa atividade fOI interrompida,
pelo Judiciário em um momento considerado
inoportuno pelo Governo brasileiro, e quando se
procurou quem entendia, por exemplo; de fabncação de fitas magnéticas no Brasil, não havia ninguém. E na realidade, não é necessário, pois as
fitas podem ser fabricadas sem que haja aqui
quem entenda de fabncação de fita no nível da
inteligência para produzir fitas.
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Uma outra coisa que é importante observar,
é que não é só quem está envolvidona concepção
e no projeto que tem um emprego que envolve
inteligência para vender um computador importado, usando uma figura de linguagem, eu posso
usar um tradutor Para vender um compurador
brasileiro, eu tenho que usar um profissional de
marketing competente. Ele tem que olhar o produto, compará-lo com os produtos que competem com aquele produto, realçar os pontos positivos, construir todo um discurso de venda. Ele
olha, e eu não tenho de onde tirar o resultado
desse trabalho, para vender um computador que
tenha sido concebido e projetado aqui. Da mesma
forma, para produzir um computador importado,
eu posso receber o lay-out da fábrica pronto;
engenharia que vem de fora, emprego que vem
de fora; estou criando e mantendo empregos>de
fora Se o computador fpi concebido e projetado
aqui, eu não tenho de onde receber esse trabalho,
pois ele nunca foi feito antes Tenho que ter um
engenheiro de produção competente; tenho que
ter proflssíonais em todos os postos de trabalho,
que vão ter trabalhos mais interessantes, mais
desafiantes, e vou precisar de mais profissionais,
também. Enquanto que se o computador for importado, usando uma figura de linguagem, eu
precisaria de um tradutor de anúncios, porque
todo o discruso de marketmg está pronto para
aquela máquina.
Um outro ponto importante é que tecnologia
só se aprende fazendo e colocando os produtos
e os serviços no mercado. Não há uma forma
de se ter a tecnologia com a filosofia de ela ficar
num reduto estanque, como em centros de pesquisa e a partir desses centos de pesquisa se
dom mar tecnologia. Não, tecnologia tem que ir
para o mercado em forma de produtos e serviços.
O que nós já conseguimos? Já há algum tempo
de política de informática. Efetivamente, o que
se conseguiu? Tenho que resumir por causa do
tempo. Há dez anos, contávamos nos dedos, e
estava em, poucas universidades braslleíras os
grupos que eram capazes de fazer equipamentos
e SIstemas digitas; era uma meia dúzia que estavam no SERPRO, na UFRJ, na UFRS, na PUC,
na USP - Sabia-se o nome das pessoas. Hoje,
temos uma situação de mercado de trabalho. O
investidor brasileiro hoje, que tenha dinheiro e
queira transformar esse dmheiro em produto, como capital de risco, ele pode colocar um anúncio
no jornal procurando profissional experiente em
projeto de SIstemas digitais que ele vai encontrar,
porque já temos algumas dezenas de milhares
de profissionais que são experientes nessas técnicas. Há dez anos, não tínhamos nenhum. Basicamente, construímos uma SItuação de mercado
de trabalho profissional para engenharia digital,
para programadores no Brasil nesses 10 anos.
Um outro ponto importante é a questão das
joint-ventures, que é o ponto onde atualmente
as empresas estrangeiras estão insistindo mais.
Como elas, de certa forma, acharam que está
muito difícil entrar como subsidiárias completamente 100% de capital estrangeiro, então estão
batendo na questão das associações. Em tecnologia, fazer uma assocraçâo uma joint-venture,
com participação no capital, mesmo que mínontáría, com uma firma estrangeira muito mais experiente, é a mesma coisa que juntar alguém que
acabou de se alfabetizar com um literato e pedir
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para escrever um hvro, deixar os dois sozinhos
escrevendo o hvro e esperar que o hvroseja escrito
por aquele que acabou de ser altabenzado. Pode
até acontecer, mas a chance não é grande
O que nós podemos conseguir, finalmente?
Com a política de Informática podemos consegUir, pnmeiro, uma alteração do Brasil na forma
como ele se Insere na divisão Internacional do
trabalho O Brasil é olhado, tradicionalmente, como fornecedor de mão-de-obra não quahficada
e matéreias-prirnas Podemos alterar essa maneira de nos Inserirmos na dívisão internacional
do trabalho
O que mais podemos conseguir? Podemos
conseguir uma ampliação da classe média brasileira e um mecanismo eficaz de redistribuição
de renda, através do esforço tecnológico, porque
é mais caro para as empresas brasileiras desenvolverem aqui, do que importaram projetos. Mas
elas vão pagar em cruzados, salános para brasileiros, em vez de pagar ef!! dólares royalties ou
pagamentos de licenças ou de projetos
Podemos ainda conseguir um maior conhecimento para negociarmos melhor nesse final de
século, os objetos complexos que são negociados
e podemos e já conseguimos, em grande medida,
ter uma política explícita, discutida, expressa em
lei,vigiada pelas associações de classe brasileiras,
VIgiada pelo empresariado brasileíro, vigiadas pelos governos estrangeiros, e sendo conduzida de
uma forma aberta e democrática. É uma coisa
que já conseguimos na Informática. Obngado
(Palmas)

cessáno o reconhecimento de alguns principios
que são princípios essenciais, que são princípios
báSICOS, que achamos que devam constar da
Constituinte Esses princípios estão consubstancrados na Importância que a pesquisa científica
e tecnológica seja reconhecida em todos os níveis,
que ela seja feita de uma forma autônoma, que
seja garantidas todas as condições de trabalhos
necessános para que os cientistas elaborem, desenvolvam os seus projetos e apresentem o resultado do seu trabalho de uma maneira conseqüente, de uma maneira contínua Essa autonomia
do trabalho científico é uma condição essencial.
O reconhecimento de que esse trabalho científico
tenha suas Instituições próprias para se desenvolver, como as universidades e os institutos de
pesquisas, deve exrstír, porque é ali que estão
concentrados os nossos cérebros, é ali que estão
sendo formadas as gerações que vão dar continuidade a esse trabalho, já que esse é um trabalho
erações e gerações.

A universidade brasileira é uma universidade
nova, tem pouco mais de 50 anos, e isso ainda
é murto pouco para as necessidades do Pais. A
universidade precisa ter o seu papel reconhecido.
Estamos aqui, em plena crise da universidade,
em meio a esta reumão da Constituinte. Essa crise
é uma crise que paralisa a universidade, causada
por insuficiência de recursos, de condições materiais de trabalho, de remuneração adequada aos
profíssionais das diversas áreas, que estão cada
vez mais se dedicando de tempo Integral à atividade uruversítána, E dedicando-se de tempo mtegraI à atrvidade universitána, eles podem desenO SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) volver aquilo que é essencial à universidade, que
Muito obrigado à COBRA-Computador, através
é o ensino e a pesquisa. E a pesquisa precisa
do seu Presidente, por esse depoimento.
de condições de tranquilidade, condições de autoConvidamos, agora, o Dr. Albertino Rodrigues,
nomia e dos recursos necessários para se desenVice-Presidente da Sociedade Brasileira para o
volver com regularidade e com continuidade, porProgresso da Ciência
que a .pesquisa não apresenta resultados para
amanhã; ela exige anos e anos de trabalho; ela
O SRt. ALBERTINO RODRIGUES(SBPC) - Sr.
eXIge dedicação de equipes completas, equipes
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes:
complexas, equipes multidisciplinares que trabaA SBPC sente-se honrada em participar desta
lhem em conjunto e que cheguem a resultados
audiência, trazendo a sua contribuição num capíque possam realmente ser colocados à dispotulo que, para nós, é fundamental: a questão da
Ciência e Tecnologia. Já apresentamos ontem, sição da sociedade.
em sessão pública, um documento geral abranPor outro lado, essa pesquisa não é apenas
gendo vários capítulos que desenvolvemos atrapara fins imediatos, com vistas a resolver um provés de estudos de comissões especiais organiblema específico que está posto. Esses problezadas pela SBPC e demais sociedades científicas - mas, evidentemente, precisam ser resolvidos.
Agora, destacamos um capítulo especificamente Mas, o que achamos fundamental é que se não
sobre ciência e tecnologia, que estamos distri- se reconhecer o status privilegiado da pesquisa
buindo aos membros desta Subcomissão É jusbásica, não podemos alcançar esse nível de detamente a respeito desse capítulo que eu gostaria senvolvimento. A pesquisa básica é aquela que
de destacar alguns pontos. O fundamental é que
é feita sem a preocupação de uma aplicação imepartimos de um pressuposto de que a superação
diata Ela está pesquisando problemas fundamendo subdesenvolvimento, o estágio de desenvoltais da ciência, está buscando soluções de quesvimento que todos nós desejamos alcançar passa tões essenciais, E essas questões não têm prazo,
pela superação da dependência tecnológica, ou
essas questões não têm uma certeza de que amaseja, sem um desenvolvimento científico e tecnonhã nós podemos chegar à solução adequada.
lógico não conseguiremos superar o nosso subE preciso, às vezes, percorrer e repercorrer novadesenvolvimento Na medida em que a Consti- mente caminhos que levam a insucessos É pretuição reconheça que é necessário criar as condiCISO retomar, e vão-se revelando novas questões
ções para que se desenvolva a ciência e a tecnoque precisam de novas aplicações de reflexão,
logia no Brasil, e que os cientistas possam dar
de pesquisa, de investJgação. Esse é um trabalho
sua contribuição para resolvermos problemas que
que não pode ser feito sob pressão O cientista
afligem os vários níveis de atividade, os vários
que está trabalhando numa área básica precisa
campos de atividade e os vários setores de atívide tranquilídade, de condições para poder execudade da nossa Nação, nós, realmente poderemos tar o seu trabalho sem Interrupções
pensar em superar o nosso subdesenvolvimento,
Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, o que
em superar a nossa dependência. Para isto, é ne- temos visto é que o cientista não tem tido condi-
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ções de reahzar esse trabalho com tranqúilidade.
Aliás, grupos Inteiros têm sido desarticulados por
motivos de ordem politica Temos casos famosos
da desarticulação do príncrpal centro de pesquisa
de ciências sociais no Estado de São Paulo, e
tivemos também a desarticulação do grupo de
ManguInhos, que trabalha numa área de saúde
e somente agora, vinte e tantos anos depots, estamos recebendo de volta aqueles pesquisadores
que foram postos na rua. O cientista não pode
trabalhar sob essa ameaça. Ele precisa de tranquilidade Mas ele precisa também de recursos materiais, financeiros. O cientista, ao mesmo tempo
em que está investigando, está formando novas
gerações. E essas gerações que ele forma, ele
precisa aproveitar. Temos uma quantidade enorme de jovens talentosos que todos os anos saem
das nossas universidades e não têm o que fazer.
A universidade não tem como absorver-los, há
muitos anos - há quase dez anos a universidade
não ampha seus quadros. Para onde vão esses
bons quadros que ela mesma forma? Ela forma
elementos excepcionais, que precisam ficar aí dependendo de conseguir uma bolsa para sobreVIver ou, então, vai trabalhar num ramo de atividade que não tem nada a ver com aquilo que
eles aprenderam.
Foi falada aqui a questão de informática. Temos
elementos geniaiS que estão samdo da universidade nessa área. O que esse pessoal está fazendo? Está sendo vendedor de máquina, quando
poderiam trabalhar na elaboração de softs, quando poderia desenvolver programas, e não encontra lugar onde trabalhar. A universidade não os
absorve Não há outros centros de pesquisa que
absorvam esses elementos. E são elementos bem
dotados, são elementos que nós conhecemos no
dia-a-dia da vida universitária, que saem da universidade e não sabem o que fazer. Vão executar
as tarefas mais diferenciadas daquilo para o qual
foram formados.
De maneira que estamos numa situação difícil,
aquilo que consideramos subemprego, como
uma grande característica do mercado nacional,
existe também na área uníversitária, na área da
Ciência e da Tecnologia. O subemprego nessa
área é uma coisa muito séria, porque um investimento feito nessas pessoas é muito grande. A
Nação gasta milhões na formação desse pessoal,
que, depois, fica perdido, e não tem como dar
o retorno para o que estão capacitados De maneira. que essas condições essenciais para que
a ciência no Brasil possa executar a sua tarefa
são condições que precisam ser garantidas pela
Constituição. Queemos a retaguarda de um texto
constitucional que garanta, que defenda as nossas
condições de trabalho. Que não sejam apenas
proclamações de boas intenções. Elas têm que
ser efetivadas através de mecanismos que garantam justamente essa corrtlnurdade do trabalho.
Essas garantias precisam ser no dia-a-dia verificadas pelos diversos órgãos de Governo dos vários
níveis de atividade, pelo Congresso, por organismos especiais que se criem a esse respeito, para
se garantJr que esses objetivos sejam alcançados.
Por outro lado, há a questão de recursos. Os
recursos que nós gastamos com Ciência e Tecnologia são simplesmente ridículos, em comparação com os recursos que são gastos pelos países
desenvolvidos. Com esse nível de gastos nós não
podemos pensar em resolver os nossos proble-
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mas de subdesenvolvimento, não podemos alcançar a tão almejada superação do subdesenvolvimento, a superação da dependência. Gastamos
cerca de 0,5% do PIB em Ciência e Tecnologia
Se formos anahsar como estão evoluindo esses
gastos, verificamos que eles estão sendo reduzidos em termos reais; nas suas aphcações na
área de pesquisa básica estão aumentando apenas de maneira reduzida, mas onde está havendo
algum aumento dentro desse 0,5% na área de
pesquisa tecnológica?
Ora, sem o desenvolvimento da pesquisa básica, não podemos ter uma garantIa de desenvolvimento tecnológico É preciso, então, que se
criem condições para que se alcance um mínimo
de 3 a 5% do PIB em gastos de recursos em
Ciêncta e Tecnologia. Agora, não basta fixaressas
porcentagens. É preCISO que elas sejam colocadas à disposição das uníversidades e ínsntutos
de pesquisas, e que elas sejam constituí das, por
exemplo, sob a forma de fundos, tanto públicos
como pnvados, pois as empresas privadas devem
receber incentivos para criar fundos de pesquisa.
O fato é que esses fundos podem e devem ser
geridos pelos própnos cientistas, na medida em
que - como eu mencionei - estão trabalhando
em tempo integral nas suas atividades de ensino
e pesquisa, têm também já executado, efetivamente, um trabalho de administração dos recursos Os pesquisadores têm que dedicar uma grande parte do seu tempo na elaboração de projetos,
correr atrás das agências para obter recursos, renová-los todo ano, etc. Nós passamos mars tempo
lutando junto às agências de financiarnento da
pesquisa para garantIr essa contInuidade de recursos do que reahzando pesquisa propriamente
dita. E, apesar dos malefícios que isso contém,
nós, na verdade, adquirimos uma experiência de
admímstração da pesquisa Tivemos que aprender a adrmrustrar a pesquisa, e nós podemos administrar esses fundos. Não é preciso gastar recursos desmesurados numa estrutura burocrática
de agência de fínancramento, para garantIr a reahzação dos projetos que estão sendo desenvolvidos.
Temos um exemplo dISSO, numa entidade que
funciona em São Paulo, que é a Fundação para
Pesquisa - FAPESP, que é uma entidade que
foi criada por dispositivo consntuctonal na concepção do Estado de São Paulo, em 1947, só
regulamentado em 1959 Esse dispositivo constitucional determina que 0,5% dos recursos tributários do Estado de São Paulo constitui um fundo
que é administrado pela FAPESP. E a própria
lei que criou a FAPESP deterrmnou que ela só
pode gastar 5% desses recursos com a administração - e ela vem funcionando desde 1959 nessas condições Os próprios cientistas dirigem a
FAPESP, os próprios cientistas adrmrustrarn essa
organização. Têm os seus conselhos, têm o Presidente do Conselho, têm o seu diretor científico,
etc. Todos os cientistas hgados à FAPESP, que
inclusive lá trabalham, assumiram o compromisso de exammar e acompanhar os projetos que
são apresentados. Recebem por isso uma remuneração simbóhca de 2 ou 3 mil cruzados, conforme o tipo de trabalho e, às vezes, quando é um
projeto de grande envergadura, para dar um parecer de uma bolsa, recebem cerca de 200 ou 300
cruzados - simplesmente um valor SImbólico
- e cada bolsista, cada projeto que é apresentado

pela FAPESP é acompanhado por um assessor
e nenhuma medida é tomada pela Diretoria Científica, nem pelo Conselho Técnico-Admímstratrvo
da FAPESP sem se basear no exame do projeto
por parte daquele assessor.
De maneira que o custo da adrmrustração desses projetos é realmente muito baixo, e o sistema
é altamente eficiente, de tal maneira que a FAPESP tem conseguido reahzar os seus objetivos,
um trabalho extraordináno nesses últimos anos,
gastando apenas 5% dos recursos com a administração. Então, quando se fala em criação de
fundos, o cientista se dispõe a administrá-los, porque está demonstrado que é muito fácil adrrunistrar esses fundos, não é preciso criar mecanismos burocráticos complexos, que têm só atrapalhado o trabalho dos cientistas, que se desviam
das suas atividades rotineiras, ativrdades essenciars de pesquisa, para frear vencendo os entraves,
lutando pela liberação e renovação de recursos
e, num sistema inflacionário, não há orçamento
que aguente a concretização dentro dos objetivos
que forem Inicialmente fixados
De maneira que a contribuição que a SBPC
trás aos membros desta Subcomissão é baseada
na expenência de 50 anos de vida universitária
no Pais e em uma série de estudos por parte
de comissões, de reuniões científicas, de congressos que se têm dedicado a essas questões. Quase
todos os meses nós temos realizado reuniões no
País, em que esses problemas estão sendo discutidos nas mais diferentes áreas do conhecimento.
E é com base na experiência desse trabalho que
nós consubstanciamos na proposta, uma série
de dispositivos que nós julgamos possam vir a
ser incorporados por essa Subcorrussão, no sentido de oferecer as condições necessárias para
que o País desenvolva-se no ponto de vista científico e tecnológico, para que ele possa realmente
atingir o estágio de pleno desenvolvimento econômico e social Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) Agradecemos à SBPC, através do seu Presidente,
pelo depoimento que nos trouxe
Vou passar imediatamente aos debates, para
que possamos aproveitar ao máximo a presença
dos conferencistas,
Iniciaria, para seguir a mesma ordem dos depoimentos, com as questões formuladas ao Dr.
Antônio Ottaviano, a quem eu pedina que rapidamente viesse aqui à frente para responder as questões. Temos de 15 a 18 minutos disponíveis. Cada
Constítumte poderá formular as suas questões
em, no máximo, 3 minutos, e a resposta também
não poderá se exceder a 3 minutos, para que
nós possamos ter pelo menos uma meia dúzia
de perguntas. Estão abertos os debates e gostaríamos de ouvir as questões colocadas ao Coordenador da Federação Nacional dos Enqenheiros,
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aroldo de Oliveira) Concedo a palavra à nobre Relatora desta Subcomissão, Constituinte Cristina Tavares.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Dr. Antônio Octavíano, em sua exposição, V.Ex' se refere
ao mercado intemo, adotando um conceito dos
mais modernos, que, realmente, o que hoje refle-
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tem os que fazem Ciência e Tecnologia, conceito
moderno no qual a utilização do mercado interno
seria para reproduzir pobrezas. Como V. S' responderia àqueles que acusam a reserva de mercado, na área de Informática, por exemplo, por estar
sendo utilizado o mercado interno para as empresas copiaram ou fazerem contrabando, pirataria
de projetos que não são desenvolvidos no Brasil?
Ou seja, nós estaríamos reservando o mercado
cartoríelmente?
Quero esclarecer que sou favorável à reserva
de mercado, mas gostana de ver dos engenheiros
de engenhana nacional quais os mecanismos que
sugeririram para coibir esse tipo de abuso que
nós sabemos ser real em alguns casos.
O SR ANTÓNIO ocrAVIANO - A questão
do mercado interno emergiu como uma das
questões, ou um dos aspectos centrais do nosso
encontro, porque evidentemente elíl se constitui
num dos vetores mais poderosos e imprescindíveis para o desenvolvimento dos diferentes
campos da atividade humana de uma nação.
O conceito de livre mercado, de livre iniciativa,
é um conceito que gradativa e sistematicamente
vem sendo superado pelos fatos. Nós, atualmente,
assistimos ao prenúncio de uma guerra muito
sangrenta entre os Estados Unidos e o Japão,
envolvendo exatamente isso: a penetração de produtos sobre faturamentos, dumping, sobre taxações, e assim sucessivamente Vários são os estudos que demonstram que os mecanismos de controle, ou mecanismos indutores por sobre um
mercado venham a se constituir efetivamente numa das questões capitais e candentes para o desenvolvimento de qualquer nação. É fácil ver, ao
longo da História, para os mais diferentes setores
industriais, quer seja nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França, etc., que determinadas atividades industriais vieram a ser estimuladas através de íntervenções operadas no interior
dos seus respectivos mercados.
Enfim, nós procuramos, dentro desse Encontro, transmitir a idéia de que o mercado deve
ser anexado aos interesses da Nação brasileira,
deve ser orientado no sentido de fazer com que
as nossas deficiências, as nossas dificuldades e
os nossos problemas sejam superados, de que
o próprio mercado brasileiro venha a ser um instrumento de política insdustrial, manejada a partir
das nossas prioridades, dos nossos interesses.
Nesse sentido, 'nós procuramos conceituar de
maneira ampla o papel, significado do mercado,
como efetivamente a maioria das nações vem
hoje fazendo no mundo contemporâneo. Por isso,
então é que conceituamos o mercado brasileiro
como um bem da Nação, que deve ser disposto
em função das suas carências e dos seus interesses.
No que diz respeito à questão especifica da
reserva de mercado na área de Informática, evidentemente, nós entendemos que a reserva de
mercado é uma das formas que podem e devem
ser utilizadas para o desenvolvimento de determinado setor industrial que se pretenda presente,
que se pretenda forte e consolidado dentro de
um País. Nós entendemos que a reserva de mercado na área de Informática foi muito oportuna
e que, de fato - através até da própria exposição
do Presidente da Cobra, nós podemos notar a
sua eficácia, a sua eficiência -, a reserva de mercado vem alcançando os seus objetivos. É uma
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reserva para 8 anos, vários são as características,
várias são os elementos constitutivos dessa reserva de mercado e do próprio texto que definiu
isso, de modo que ela vem gradativamente alcançando o seu objetivo.
No caso da questão específica, nós engenheiros temos um exemplo muito eloquente, muito
simples, que demonstra muito a importância e
a oportunidade disso.
Se, no caso da EMBRAER foi um outro mecanismo, a política de compras, se em outros casos
foram incentivos fiscais e tributários, no caso da
Informática foi a reserva de mercado. Foi válida,
vem sendo eficaz e vem sendo eficiente. E, no
nosso caso, basta citar que os engenheiros, comparando-se as indústrias multinacionais às indústrias nacionais, eles se erradicam, no caso das
empresas nacionais, nas áreas de desenvolvimento, na área de manutenção, na área de pesquisas,
na área de engenharia dessas indústrias. Ao passo
que nas empresas multinacionais, estes engenheiros sobre os quais a Nação toda fez um investimento, acabam se situando na área de administração, na área de venda, e assim sucessivamente.
Ou seja, naqueles setores através dos quais nós
poderíamos ir expandindo para outras áreas para
alcançarmos a nossa independência, a nossa soberania, o nosso desenvoMmento tecnológico, a
superação do nosso subdesenvolvimento, nas
empresas nacionais protegidas pela reserva de
mercado, nós temos um desenvolvimento dessas
atividades mais intenso e mais significativo. Emprega-se muito mais profissionais técnicos, de nível médio e superior, nas áreas nobres dessas
atividades, da atividade produtiva, no campo da
Informática, do que exatamente nas empresas
multinacionais.
O próprio Encontro, de certa forma, testa isso,
como pode ser verificado no próprio texto. Quer
dizer, além de procurar conceituar de maneira
contemporânea o papel e a função do mercado
brasileiro, também deixa muito claro que a reserva
de mercado é um instrumento de política industrial que pode e deve ser utilizado e, no caso particularmente da Informática, vem alcançando os
seus objetivos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
,
O SR. CONSmUlNTE OLMO DUTRA- Caro
Presidente da Federação de Engenheiros, vou fa.zer uma pergunta ao companheiro - depois, peço a licença à Mesa para repeti-Ia para o Dr. Ivan
da Costa Marques, da Cobra.
Mas, companheiro Antônio, a atual definição
da reserva de mercado na legislação brasileira
contempla as preocupações dos companheiros
engenheiros, no que diz respeito à formação de
mão-de-obra qualificada, à cobertura de outras
áreas, numa política mais ampla e profunda de
informática. Essa atual legislação não precisa ser
reformulada? Ela está completa? Como é que
os companheiros da Federação encaram essa
questão?
O SR ANTÔNIO OCTAVIANO - É claro que,
a nosso ver, como eu tmha smteticamente mencionado, ela é uma politica dinâmica, é uma política que não se esgotou ainda, que possui, intrinsecamente a ela, um prazo para a sua implementação total. Por isso, parece-me que tem algumas

coisas que nós deveríamos ainda buscar entender
melhor, e agirmos no sentido de fazer com que
respondesse às nossas necessidades.
Eu diria que tem toda a indústria de componentes, a indústria da microeletrômca, e o desenvolvimento de soft, que são essenciais à operação
desses sistemas e dessas máquinas Enfim, nós
possuímos algumas COIsaS que ainda devem ser
objeto de muita discussão e de muito debate
De outro lado, parece-me, ainda, que no campo
social também, do ponto de vista dos trabalhadores, daqueles que atuam, que trabalham com
estes instrumentos, que alguns diplomas legais,
alguns expedientes legais devam ser ainda estabelecidos. Por exemplo, se discute muito, hoje, o
desemprego tecnológico, o efeito da introdução
das novas tecnologias no processo produtivo, no
mercado de trabalho, não só no tocante a deserriprego, como até em termos da segurança e medicina do trabalho: as famosas doenças profissionais Há também alguns setores profissionats, correndo o risco até da sua extmçáo, o risco até
do seu desaparecimento, quer dizer, com a automação, por exemplo, de agências do sistema bancário, ISSO acarreta evidentemente a supressão
de determmados setores da atrvidade bancána,
com o setor de contingente de trabalhadores do
sistema bancário; como pode, às vezes, até em
outras atividades mais localizadas, menos ampla
como atividade financeira, vir a determinar até
o desaparecimento desses setores profissionais.
Então, parecem-nos que a questão da reciclagem, a questão do reaproveitamento, o desemprego tecnológico mesmo e a mmimização dos
efeitos negativos dessas atividades devam ser
buscados; ou seja, se por um lado a reserva de
mercado é um instrumento importante, porque
traz para o nosso País o domínio de uma ativrdade
estratégica e essencial para o desenvolvimento
da Nação, é fundamental que nos apropnemos,
que controlemos e dirijamos essas atividades Por
outro lado, como toda atitude, em qualquer outro
campo, há novos problemas que nós devemos
enfrentar.
Neste sentido, então, colocando um pouco
mais na direção do Constitumte Olívio Dutra, parece-me que também essas questões deveriam ser
examinadas
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós ainda temos sete minutos.
Havia me solicitado a palavra o nobre Constituinte Fausto Rocha, que está na última fila, ao
qual concedo a palavra
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA Bem rápido, Sr. Presidente. Com a sua permissão,
gostaria de esquentar um pouquinho aqui o debate, e parece-me que todos estão concordando
Mas tenho a Impressão de que será tempo, também, de programarmos o final da reserva de mercado, ela não dev ser para sempre, e todos concordam com isso. Quanto seria o final? Próximo?
Longe?
Eu queria levantar aqui também um interesse
aue deve ser abordado nesta Comissão: é o mteresse de todas as outras indústrias, todos os outros serviços e o comércio que estão sendo prejudicados com o atraso tecnolóqico que a reserva
de mercado está trazendo para o Brasil. Há falta
de componentes, pOIS eu possuo dois microcomputadores e tenho encontrado dificuldade nesta
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área, sei que lá fora as coisas custam muito mais
barato e em poucos meses a tecnologia estará
perdida e antiquada, acho que devemos programar para um tempo que eu não sei se será longe,
médio ou curto, mas eu gostaria de saber a opinião de V. Ex"
Para concluir, sabemos que toda vez que há
uma reserva de mercado, díminui a competitividade, diminui a extqêncía de se adequar as novas técnicas da tecnologia, o preço sobe e a competrvidade me parece muito salutar. Então, conclumdo, queria dizer que talvez o Ideal seja a gente
passar para um sistema próximo do joint-ventures em que as empresas nacionais possam
estar associadas às estrangeiras com maioria de
capital e de participação, com garantia de acompanhar a tecnologia, com segurança na eventual
transferência de recursos, como temos feito, em
tudo no Brasil Quando seria o prazo Ideal para
terrmnar a reserva que para os outros segmentos
parece estar sendo prejudicial, pois estão pagando mais tendo menos?
O SR. ANTÔNIO OTAVIANO - Bem, respondendo a V. Ex' e desculpando, mais uma vez,
pelo excesso temporal, quero dizer, primeiramente, que a legislação define um prazo para a sua
víqência, ela trabalha com um prazo de orto anos.
Em segundo lugar, parece-me que o atraso tecnológico não tem correspondência na reahdade. São
poucos os paises, por exemplo, em que a participação da indústria nacionaí no faturamento global
dessa atividade mostra uma relação equtlíbrada
entre mdústría nacional e indústna rnultinacional,
como no caso de dois países: Estados Unidos
e Japão. Em terceiro lugar, parece-me que a questão do preço deve ser melhor entendida, o fato
de que a possrblídade do fmal da reserva de mercado viesse a fazer com que o preço dos equipamentos estrangeiros fossem mais baratos, isto
não nos parece uma coisa automática. Quer dizer,
nós não acreditamos russo, ou seja, abre-se a
reserva de mercado, dadas as exigências comercíais que se estabelecem entre os países, os equipamentos estrangeiros fatalmente serão mais caros do que os equipamentos nacionais Isto não
pode ser comparado mecamcamente- o preço
de um equipamento dos Estados Unidos transportado mecânica e automaticamente para o Brasil. Isto é bastante diferente.
A nossa própria legislação da reserva de mercado, parece-me, Constituinte Fausto Rocha, que
ela permite a construção de joint-ventures exatamente nos moldes que V. Ex' sugenu; quer dizer,
com a preponderância do capital nacional e com
o controle tecnológico nacional para que, efetivamente, a transferência de tecnologia venha a
acontecer
O SR. PRESIDENTE (Arilde de Oliveira) - A
Mesa anuncia que o Dr. Antônio Octaviano aqueceu a platéia e quem vai receber o impacto maior
vai ser o Dr. Ivan da Costa Marques, que eu convido para que tome o seu lugar para passar a
responder às questões
O tema é o mesmo, a maténa é a mesma,
peço desculpas aos nobres Constituintes, sei que
muitos estavam inscritos e o próximo é o Constituinte Aloísio Vasconcelos, a quem concedo a
palavra.
O SR. CONSTITUINTEALOÍSIO VASCONCELOS - !'- pergunta objetiva sena a relação da
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política de ciência e tecnologia com a polínca
de pleno emprego, porque acho que o Brasil pode
conviver com a Inflação de três dígitos, mas não
pode conviver com o desemprego de dois dígitos
E esse o paralelo que eu queria ver traçado
Asegunda questão não seria propríamente para
o nosso colega Dr. Ivan, mas seria para a SBPC
Como ela vê a questão nuclear, a Importação
do enlatado nuclear foi só importação de latas
velhas, ou alguma absorção houve em termos
de tecnologia nuclear?
A pergunta podena ser respondrda também pelo Dr. Antôruo Otaviano, porque nós engenheiros,
pelo menos em Mmas Gerais, achamos que a
engenharia brasileira não lucrou nada com a Importação da tecnologia nuclear, principalmente
o projeto de ANGRA.
O SR. IVAN DA COSTA MARQUES - Bem,
a questão do emprego, dependendo dos caminhos que a Nação tome, pode estar altamente
relacionada com a questão da ciência, da tecnologia. É a questão da íntehqêncra para a produção.
Qual é o grande desafio nosso? Não é dar alimentação, saúde e educação com liberdade para 150
milhões de pessoas? Parece-me que este é o nosso grande desafio, no final do século
Isso vai implicar numa certa alocação de trabalho, e numa certa redistribuição de renda. Então,
se formos capazes de repensar a nossa atividade
econômica para nós usarmos ferramentas que
saibamos fazer, planejadamente, vamos alocando
pessoas para fazer ferramentas de trabalho, porque as que usamos hoje são do tipo caixas pretas,
e que pagamos caríssimo. Agora, podemos perfeitamente olhar isso não como um fluxo de dinheiro, mas como um fluxo de postos de trabalho.
Muitas vezes as pessoas dizem que os equipamentos no Brasil são duas ou três vezes mais
caros, porque olham na revista "BIT", de computação, e dizem assim: este micro custa no Brasil
4 mil dólares, eu compraria lá fora por 1.500 dólares. O equipamento no Brasil é 30 vezes mais
caro; com 15 dias de salário de uma secretária
ou de um técnico em manutenção se compra
um micro nos Estados Unidos. AqUI, nem com
um ou dois anos de salário. Então, porque é duas
ou três vezes mais caro? São 30 vezes mais caro.
Será que não somos capazes de fazer uma outra
conta? Nós temos que fazer sempre a conta deles?
Nós vamos ter que pedir emprestado a inteligência deles? Nós temos que pensar a nossa inteligência. Afinal,vamos nos relacionar com o mundo pela falta, literalmente? Nós não temos os 5,
10 ou 30 milhões de dólares que o Japão gasta
por hora em pesquisa. Essas contas que as pessoas fazem elas jogam para impressionar, mas
nós temos que usar a nossa própria inteligência,
se não somos lobos, somos cordeiros, não adianta ficarmos lamentando que não temos perna de
lobo, pelo de lobo, dente de lobo, mas temos
que ver, na nossa cordeirice, o que é melhor fazer.
Então, baseados nisso, se formos capazes de
dar esse salto intelectual, a questão do emprego
está altamente relacionada com a questão da
cíência, da tecnologia, do uso da inteligência na
produção.
Muita gente diz: a política da informática é radical. Qual é o radicalismo da política de informática, exceto o radicalismo de propor uam saída
do Brasil para uma situação em que ele se encontra historicamente? É um País colonial que é visto

como um curral, de onde se tira trabalho não
qualificado e mal remunerado, de onde se tira
matértas-primas e se transfere para o exterior A
política ousa dizer não, fazendo uma analogia,
nós queremos nos insenr na divisão internacional
do trabalho, sem xenofobia, como um país que
poderia se comparar à Alemanha de hoje, se ínseir
numa posição mais favorável na divisão internacional do trabalho Qual é o radicalismo disso?
Acho que é um radicalismo tão brando, já que
é um processo de longo prazo, como pai que
quer alguma coisa melhor não para ele, mas para
o filho dele Então, não há radicalismo nisso, exceto o intelectual, porque o econàmico não há na
politica de informática, e somente uma parte do
mercado que está reservado E a política de informática, pelo modelo adotado, reserva a competição entre semelhantes, ele é altamente competitivo porque a reserva é para a tecnologia brasileira e nós sabemos que os setores onde as multinacionais estão muito bem implantandas são os
cartéis, nós todos sabemos disso. É preciso que
alguém diga. o rei está nu. Onde é que não há
cornpeuçào? Não há competição onde está cartelizado, onde tem 3, 4, 5, empresas.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Ohveiral-cConcedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes
Ribeiro, que já me pediu durante o depoimento
do Dr. Otaviano, mas que agora está à dísposíção.
V. Ex' dispõe de três minutos.
O SR CONSTITUINTEMENDES RIBEIROSr. Presidente, a pergunta vale, pnncipalmente,
para os dois primeiros conferencistas
Tenho à minha frente as propostas feitas pelo
Movimento ConstItuinte para o Desenvolvimento
SOCial e para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nessas propostas existem,
concreto, que fosse norma constitucional, e por
sinal é alguma coisa comum, a vedação do fabrico
de armas nucleares, químicas, biológicas e outras
de igual efeito e valor, e a preocupação com os
serviços de telecomunicação.
Agora, duas coisas aqui me chamaram muita
atenção, porque discutimos ainda ontem na Comissão, ou seja, a privacidade que uma das propostas inclui, mas, fundamentalmente, nenhuma
delas diz se o escopo dos conferencistas é estatizante, de defesa da iniciativa privada, ou qual é
o fulcro de tudo isso?
Vejam bem: na brilhante esplanação que ouvi
do conferencista eu escutei soft, royalty, lay out,
marketiog, joiot, chips, bits e outras coisas
mais que não anotei. Nós não temos reserva nem
para a nossa língua, só acho louvável que o knowhow tenha ficado fora. Eu ouvi inteligência, o
que prova que a língua portuguêsa tem os sinônimos próprios, nós é que, por comodismo, não
enfrentamos. Acho mesmo que o rei está nu, somos nacionalistas falando inglês, quando poderiamos falar o português, até mais especificamente
o "brasileiro" que é diferente do português. Mas
a pergunta é essa: a proposta é estatizante, privatizante ou seria uma mescla? Por exemplo, onde
está a inteligência do COBRA, onde deve ficar
a íntelíçência do Brasil?
O DR. IVAN DA COSTA MARQUES-Bom,
para responder de uma forma simples, se é possível, eu acho que nós devemos buscar uma mescla.
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Eu quena voltar à questão dos preços, por
exemplo' foi feito um estudo no MéXICO, onde
não exrste reserva de mercado, e os preços dos
produtos lá, onde não existe um esforço do desenvolvimento de tecnologia mexicana, um esforço
nacional mexicano na mformátíca, os preços são
os mesmos do Brasil e o Governo mexicano encomendou um estudo ao Instituto de Economia Industnal da UFRJ, um estudo feito por brasileiros,
estudo que trazia a justificativa das empresas de
que os custos de comercialização são muito altos,
e ISSO é natural em países chamados de subdesenvolvidos, onde as decisões são muito morosas,
onde existe uma incompetência adrmnístratrva e
gerencial muito grande. Por exemplo: esse relógio
aqui está parado, a data está errada e ninguém
se responsabiliza por isso
O Estado, quando vai produzir, ele pode ser
muito Ineficiente. De modo que, embora não dê
para responder à sua pergunta se é estatizante
ou se é privatizante, se é de um jeito ou de outro,
eu dma que é uma mescla. Nós devemos buscar
uma coisa com pouca interferência do Estado,
se não nós podemos cair num outro erro, que
são os sistemas que me parecem extremamente
burocratizados, vigentes nos países fora do sistema caprtalista, mas que reproduziram inclusive
alguns valores capitahstas, como a massificação.
Outro dia, na televisão, vi um filme sobre um
hospital em Moscou que era íqualzmho ao de
Houston, uma linha de montagem, quer dizer,
tratando o ser humano como uma máquina, manutenção da maquinaria humana, é propriamente
a abordagem capitalista do ser humano, absorv'da nesses outros sistemas que a gente acaba
verificando que não andaram muito em frente.
Agora, sem dúvida nenhuma, é preciso uma
intervenção do Estado para nós sairmos do colonialismo. Isso nós não vamos conseguir no ambiente do laissez faire - para usar agora o francês, já que usei tanto do inglês - que nós vivemos
nos últimos séculos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)- O
relógio do Presidente. está funcionando, felizmente Vamos fazer mais uma questão. O nobre Constituinte Arnold Fioravante pediu a palavra para
questionar o Dr. Ivan da Costa Marques. Logo
a seguir, teremos o representante da SBPe.
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE - Dr. Ivan, inicialmente eu gostaria de deixar
claro o meu ponto de vista de que sou contrário
a qualquer tipo de reserva, com exceção da reserva moral que todos nós somos um pouco carentes.
Gostaria de fazer uma pergunta muito simples:
se V. S' poderia me enumerar três vantagens e
três desvantagens da reserva de mercado?
O DR. IVAN DA COSTA MARQUES-Bem,
vamos começar pelas vantagens. Eu disse aqui,
eu posso repetir, que nós criamos um mercado
de trabalho para o profissional brasileiro e uma
oportunidade para o investidor brasileiro de transformar dinheiro em produtos, dando emprego a
proflssíonais brasileiros. Isso é uma vantagem.
Porque há dez anos, inclusive eu, pessoalmente,
não há 10, mas há 15 anos, fui à IBMpara oferecer
a industrialização de um produto nacronal e acabei no Presidente da IBM, porque não havia nem
quem tratasse do assunto, a questão não era en-
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tendida: Como fazer uma coisa aqui? Os produtos
são feitos lá fora. Então, nós criamos um mercado
de trabalho, e uma situação para o investidor brasileiropoder criar empregos no Brasil.Isso é uma
vantagem.
Uma outra vantaqern: aumentamos muito o
grau de conhecimento das coisas complexas, que
são os objetos das grandes negociações neste
final de século, porque mesmo quando a gente
compra um aviãoou compra uma usina, nós estamos comprando a informática, em grande parte:
um avião está cheio de eletrônica, uma usina está
cheia de eletrônica. Então, são objetos caros, que
são negociados e que nós não tínhamos condições técnicas, nem disseminado no País condições técnicas para dar sequer suporte à negociação. É a mesma situação de um índio que troca
um espelho feito em série, que leva 5 minutos
para ser feito, por um cocar que ele levou três
meses para fazer. Ele está se prejudicando, mas
não tem consciência disso. Então, numa economia é a mesma coisa, estamos trocando cada
vez mais horas de trabalho de brasileiros para
encher navios de peças, sapatos, soja, por menos
horas de trabalho de americanos, alemães, japoneses. É claro que eles vão viver melhor se nós
não sairmos dessa situação. Esta é a segunda
vantagem
A terceira vantagem é um ponto de vista da
segurança nacional; quer dizer, quando usamos
ferramentas que não entendemos, nem sabemos
fazer, nós podemos olhar o ponto de vista e~tnta
mente militar, um sistema de controle de trafego
aéreo, comprado em nome de uma segurança
nacional, que é uma caixa preta - e isso pode
atingir o limite, às vezes, do ndículo, quando a
gente olha meramente o discurso. Outro exemplo
Importante é a questão do abastecimento. Precisamos de um caminhão para levar o arroz de
Goiás às Casas Sendas do Leblon, no Rio, para
ser consumido pela classe alta carioca; mas precisamos também - e isso os militares Viram logo
na década passada, e, como corporação, foram
um dos primeiros a ver no Brasil, por isso eles
têm ménto - precisamos também de computador. Há 10 anos, bastava que a IBM e a Burroughs cortassem a manutenção dessas máquinas para termos sérios problemas de abastecimento. Hoje, a Situação não é muito diferente,
mas já temos muito mais jogo de cintura, muito
mais alternativas do que há 10 anos.
Desvantagens: na medida do possível em que
fazemos uma coisa que não é ortodoxa, por exemplo, fazer uma coisa diferente, nós temos o ônus
de ter que inventar muito. Então, é uma COIsa
que nunca fOI feita no Brasil, é claro que vai-se
errar
Segunda desvantagem: é uma oportunidade
para as distorções, porque estamos seguindo um
modelo, e os modelos só têm existência abstrata,
não existe um retângulo, não existe um circulo,
isso aqui é aproximadamente um circulo Se formos olhar no microscópio é todo torto, não existe
uma realIzação no mundo físico ou econômico
de uma abstração, toda implementação vai ser
uma degradação, vai ser uma cópia imperfeita
do modelo. Então, aparecem as oportunidades
de contrabando, de pirataria, de empresános que
não cumprem o compromisso assurmdo em
comprar tecnologia uma única vez, aprender e

não comprar de novo, omissão por parte da tecnoburocracia estatal; quer dizer, na medida em
que ele é diferente, é uma situação diferente, gera
também oportunidades diferentes e novas para
as distorções.
A terceira desvantagem que eu vejo é urna dificuldade de companbilízação dos anseios de consumo ou dos anseios do uso de instrumentos
sofisticados - que são coisas pertinentes ao desejo das pessoas: algumas, que podem, outras
podem menos - com o acesso a certas modernidades, que até poderíamos discutir politicamente
a prioridade, mas que sem dúvida nenhuma é
uma dificuldade, porque existe claramente uma
demanda para certos bens sofisticados, nós temos dificuldades em suprir, na medida em que
queiram que esses bens sejam projetados, fabricados, mantidos, colocados no mercado por toda
uma estrutura que dê oportunidade ao homem
brasileiro E se ela vier depressa, se ela Vier de
helicóptero, será montada aqui mais rapidamente.
Para finalizar, não tem comparação, por exemplo, o tempo que nós montamos a indústria automobilística, com o tempo que essa indústria automobilística levou para se maturar nos paises centrais. Em compensação, tomamos uma Cidade
como Salvador, ou outra Capital brasileira, onde
há centenas de milhares de carros sem ter um
técnico de trânsito. Então, nós temos um desenvolvimento não balanceado, desarmonizado.
Quer dizer, nós colocamos automóveis numa velocrdade que não é natural, o resto não está preparado para receber aquilo. Quanto custa isso?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado ao Dr. Ivan Eu queria convidar
agora o nosso próximo conferencista, o Dr. José
Albertino Rodrigues, da SBPC
Quero aproveitar a oportunidade para anunicar
a presença, prestigiando a nossa audiência pública, do Presidente da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior, ANDES, o Dr, NiIton Uma Neto.
Nós temos que dar prioridade para aqueles que
ainda não formularam questões, e entre eles se
inclui o próprio Presidente que vai aproveitar a
oportunidade de estar com o microfone pare-fazer
uma questão ao nosso ilustre VIce-Presidenteda
SBPC.
Nós estamos assistindo, com muita atenção,
esses diversos depoimentos em que todos eles
revelam efetivamente a preocupação da sociedade através das entidades representativas, em
particular essas duas, a Federação dos Engenheiros e a SBPC, que realmente são representativas
à sociedade e trazendo também o depoimento
aqui do COBRA, uma empresa estatal, envolvida,
preocupada e ocupada efetivamente com tecnologia de computadores, nós sentimos a preocupação de todos
Não temos um referencial comum, quando nós
tratamos de sistemas de governos, regimes de
governos, das formas de Estado, sempre vamos
encontrar até, há vários séculos passados, um
referencial para podermos acomodar as nossas
idéais e podermos formar o nosso juízo.
Sobre a ciência e a tecnologia nós não temos
referencial,é algo recente, é algo dinâmico, é algo
que está evoluindo a cada dia, e vai ser justamente
onde vamos ter que buscar - eu tenho dito isto
aqui - muito talento, e a Relatora terá realmente

Quinla-feira 14 135

muito talento, muita inteligêm:ia, muita percepção, para captar exatamente o que vai ser colocado a nível de texto constitucional, que não só
dê um texto claro e específico, definindo a linha
mestra para a definição de todas as políticas da
legislação complementar e da legislação ordinária, como, principalmente, não venha a ser um
empecilho ao próprio desenvolvimento tecnológico, dado ao fato de que o dinamismo, o ciclo
tecnológico dos dias de hoje é muito rápido, é
muito curto e isto poderá trazer complicadores
devido à rigidez da própria constituição que vier
a ser produzida.
Eu pediria, então, ao Dr. José Albertino Rodrigues que abordasse esse temá, como ele vê a
colocação, a nível de texto constitucional, desta
matéria, para que não tenhamos nenhum compêndio que ninguém vai ler nem cumprir, e que
também não pequemos em termos de clareza
e de precisão.
O DR.JOSÉ ALBERTINO RODRIGUES - Esse referencial comum que o Senhor Presidente
julga necessário, acho que está justamente na
eleição da questão do desenvolvimento científico
e tecnológico como sendo uma questão crucial
para a garantia da realização dos ideais nacionais.
Se nós não tivermos, realmente, uma série de
condições efetivas para que a ciência e a tecnologia brasileiras tenham a plenitude da sua realização, o País não pode alcançar um estágio de
desenvolvimento mais elevado que tem conseguido até agora. Por que? Porque o que temos
conseguido, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, é muito mais na importação
de modelos tecnológicos e também de modelos
científicos do que na elaboração dos nossos próprios modelos.
Atendendo às peculiaridades do País, atendendo às características daquilo que foi mencionado,
da inteligência,ao invés dela prefiro falar da cultura nacional. A cultura brasileiratem as suas características como qualquer povo tem características
culturais próprias, qualquer tribo indígena tem as
.suas características culturais em função das suas
necessidades, em função da vivência do cotidiano, ele não poderá continuar, como povo, a sua
identidade cultural.
Neste sentido, então, a garantIa de que esta
cultura nacional possa se traduzir em termos de
inteligência, de produzir coisas de que a Nação
precisa, isto me parece essencial e a Constituição
aí não é o capítulo de ciência e tecnologia, é
a Constituição como um todo, tem que contemplar cultura nacional, identidade nacional, e a
Identidade aqui se expressa pela possibilidade que
os cientistas e tecnólogos devem ter de realizar
os seus projetos, projetos pensados aqui, projetos
elaborados aqui, em função das nossas necessidades e peculiaridades, em função dos materiais
que nós temos à disposição e que são muito
ricos e têm uma potencialidade de exploração
muito grande.
Não seí se respondi a sua questão, que é muito
complexa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado. Aliás, uma questão muíto mal
colocada, porque fui alertado de que o Presidente
não pode participar dos debates. Lamento, mas
fica a questão.
Com a palavra, o nobre Constituinte Koyu lha.
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SR. CONSTITUINTEKOYU IHA - Professor,
a gente entende muito a cota do desenvolvimento
industrial do desenvolvimento tecnológico e cíentífico deste País e deste Universo. V. Ex' entrou
agora, no desenvolvimento cultural.
A formação da cultura brasileira até onde está
inserida naquilo que a ciência e a tecnologia está
desenvolvendo, dentro da reahdade nacional?
Porque a formação cultural nossa, da minha gera·
ção, e da geração mais velha que a minha é toda
ela uma formação cultural copiada. A partir do
momento em que nós temos uma cópia da formação cultural, uma cópia dá formação educacional, evidentemente que a ciência, a tecnologia
será aquela formação cultural transportada ou importada ou inserida na nossa cabeça.
Como é que poderíamos ampliar este quadro
• de forma~ão cultural e inserir a nível constitucional, dando embasamento para que a formação
cultural ou a cultura brasileira desse prioridade
para os estudos científicos e tecnológicos no desenvolvimento industrial?
O DR. JOSÉ ALBERTINO RODRIGUES Acho que é uma questão essencial, porque se
pensarmos, nós, de formação universitária, tivemos como professores uma séríe de pessoas estrangeiras de altó gabarito, de altíssimo nível e
fomos beneficiados por isto. É evidente que tivemos uma formação européia ou amerícana na
vida umversitária brasileira. E a universidade brasileira, como disse, é uma universidade que tem
pouco mais de 50 anos e agora, realmente, é
que estão em plena atividade, na 'plenitude de
sua capacidade intelectual, no exercício da atividade de ensino e pesquisa por professores e pesquisadores, que foram formados aqui pelas universidades brasileiras e que trouxeram justamente
a sua formação cultural própria e estão comprometidos em pensar os problemas da realidade
brasileira em termos nacionais.
Então, esta renovação cultural, eu diria, uma
volta às nossas raízes culturais, é uma volta que
está relacionada com as próprias origens dos
mestres que estão executando atividades nas universidades e nos institutos de pesquisa.
O compromisso maior desses professores e
pesquisadores é com a realidade brasileira, e a
sua formação cultural está pesando, neste memento, no sentido de eles estarem pensando os
problemas brasileiros em termos das nossas próprias características culturais e das nossas necessidades sociais e econômicas que são de grande
envergadura. Cada vez mais, sentimos que os nossos estudantes estão solicitando dos professores
e dos pesquisadores que as questões nacionais
sejam discutidas em termos nacionais, dentro das
salas de aula, buscando, por conseguinte, soluções próprias.
Então estamos no limiar de uma nova etapa,
que precisamente exrqe que a universidade não
seja castrada todo o momento, porque é preciso
que essa atividade tenha contmuidade, seja um
trabalho contínuo, regular, estável e na medida
em que não haja essas castrações, os professores
e pesquisadores brasileiros não precisam recorrer
ao exterior, refugiando-se para sobreviver.
Dou um exemplo: nós temos atualmente, em
VIas de solução, o problema de uma vacina contra
a malária. Esta vacina contra a malána, que é
um problema nacional muito sério, está sendo

desenvolvida por um casal de pesquisadores brasileiros na Universidade de Nova l,orque e outro
pesquisador brasileiro no Instituto Pasteur, em Paris. Esses três brasileiros forma expulsos do País,
em 1964, e eles foram desenvolver lá fora as pesquisas essenciais para enfrentarmos o problema
da malária no Brasil, e até por incrível que pareça,
quando foi necessário fazer alguns testes de campo, eles não puderam entrar no Brasil, tiveram
que fazer testes na África, e algumas das soluções
encontradas são soluções para os mosquitos africanos e não são para os mosquitos brasileiros.
FUI <.juP Porque havia obstáculos de ordem política para o desenvolvimento dessas atividades no
País.
O nosso Mlmstério da CIência e Tecnologia tenta trazer de volta estes cientistas que são de grande
gabarito, de altíssimo nível, reconhecidos a nível
internacional. Pois bem, o trabalho que eles estão
fazendo lá, caso eles fossem fazer aqui, nós teríamos que entregar, acho que todos os recursos
que gastamos em cíência.e tecnologia para três
pesquisas, tão parcos são os nossos recursos,
que só para desenvolver a vacina da malária quase
que seria necessário se gastar tudo só nos testes
se chegar ao nível de produção industnal da vacina.
Este é um exemplo de como as questões são
obstaculizadas por motivo de ordem política, que
nós não pudemos, até agora, encontrar o caminho natural das nossas necessidades sociais e
das nossas peculiaridades culturais, por parte de
pesquisadores brasileiros formados pelas universidades brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Amolde de Ohveira) Com a palavra, o nobre Constituinte Joaci Góes.
O SR CONSTITUINTEJOACI GÓES-Professor Rodngues e demais expositores, eu queria
dizer que esta questão acadêmica, embora de
grande importâncra para esclarecer e aprofundar
o nosso conhecimento neste assunto, tem Sido
objeto de uma velha discussão no Brasrl
Sabemos que existem dois extremos nesse particular da reserva de mercado, como a r.:orrente
que diz que não devemos ter nenhuma reserva
porque, de outra forma, iríamos ficar muito atrasados em relação ao desenvolvimento do mundo
mais avançado. E uma outra corrente, em outro
extremo, diz que devemos ter uma reserva total,
porque este, ainda que o mais duro, será o único
caminho para que nós possamos alcançar os níveis de emancipação tecnológica e crentífíca que
desejamos
Há ainda uma corrente intermediária, que é
aquela corrente que eu, particularmente, me filio,
que acho que não devemos nos submeter aos
riscos de um isolamento tecnológico-científico,
devemos, sem dúvida, pugnar pela defesa da tecnologia e da ciência nacional, desde que não percamos de VIsta aquele ponto em que a convivência com centros mais avançados nos permita
cammhar mais depressa na direção desta emancipação.
O mundo moderno é rico de exemplos. Eu
diria mais que não há uma exceção sequer no
mundo moderno de uma nação que tenha prosperado com a prática do isolamento tecnológicocientífico. Em alguns casos, esse isolamento tem
sido puramente formal, na prática, tem sido superado pela famosa espionagem industrial, pela pí-
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rataria cívica ou que outro nome possamos dar
3 essa posição.
Essas recomendações que recebo em mãos
- e rnsso eu me expiaria muito na preocupação
do Constituinte Mendes Ribeiro - para concluir,
formulando a mesma questão em termos concreos - e foi a intenção acredito, do Presidente
f.rolde de Oliveira - mas essas recomendações
da SBPC, eu concordo com todas elas. Mas não
, ejo uma sequer que seja concretamente susceuvel de aproveitamento numa Constituição - vejo, sim, como recomendação, para enriquecer a
experíência '1,a visão dos Constituintes - nenhuma sequer, rfiesmo aquelas duas que o Constituinte Mendes Ribeiro mencionou, porque correríamos o risco de perrrunrmos que neste capítulo
a nossa Constituição envelhecesse depressa.
Acho que seria muito importante que esses grupos de estudos no Brasil tivessem preocupação
de tentar traduzir, em termos de uma legislação
constitucional, um modo pelo qual pudéssemos
resguardar o interesse nacional. DepOIS de discutir
muito este assunto, de ser empresário que utiliza
algumas tecnologias, e já ter feito um curso de
tecnologia comparada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, convivendo com dirigentes das maiores empresas do mundo, eu estou
nessa posição ainda, que se eu tivesse que receber
a responsabilidade de escrever um artigo relativo
a este assunto, eu faria um artigo só.
Cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a
participação do capital e da tecnologia estrangeira
em cada uma das empresas que se constituíram
no Brasil, o que, sem dúvida alguma, seria uma
forma de entravar este trabalho. Porque temos
aqui rnuttas sugestões da maior importância, mas
que deverão, isto sim, instrumentar o legislador
ordlnáno, na apreciação de cada uma dessas matérias, legislação que deverá ter uma vida necessanamente curta, incompatível, portanto, com a
nossa preocupação de escrever uma Constituição
com os pés no presente, mas com a Visão dos
profetas, com os olhos voltados para o futuro.
O DR. JOSÉ ALBERTINO RODRIGUES _
Bem, são muitas questões que V.Ex' coloca, mas
vou tentar tranduzir aquilo que me parece essencial, em termos da última questão mencronada.
Esse documento, acreditamos, fixa princípios
gerais. Ele tem detalhamentos que servem aqui
para fins ilustrativos sobre o que devemos tratar
especificamente.
A Constituição, evidentemente, não entrará nesses detalhes, mas é evidente também que em
seguida à elaboração da Constituição será necessário desenvolver uma legislação complementar.
Essa legislação complementar é que irá detalhar
essas coisas e fazê-lo de maneira que leve em
consideração as situações coniunturais de cada
um dos setores de atividade. Mas, os princípios
gerais, no sentido de que se reconheça a importância da pesquisa básica, por exemplo, isto para
nós cientistas é fundamental, porque a todo momento estamos sentindo as pessoas que trabalham em pesquisa básica se desalentarem do seu
trabalho. Porque os recursos são escassos, o tempo de maturação desses trabalhos é muito longo,
anos e anos. Cito um exemplo de um pesquisador
do Instituto Agronômico de Campinas, Alcides
de Carvalho. Este geneticista, que entrou em 1934
para o Instituto Agronômico, começou a trabalhar
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em problemas de vanedades de café. Não fez
outra coisa durante 50 anos. Se aposentou, mas
está trabalhando até hoje, e ele ficou pesquisando
sem saber exatamente para que servia Há poucos
anos, quando a ferrugem atmqiu o Brasil, este
homem tinha uma variedade pronta que podia
servir para enfrentar a questão da ferrugem. Ele
trabalhou desinteressadamente durante este tempo todo, ganhando um salário miserável. Trabalhou 50 anos e no momento em que surgiu o
problema este homem salvou o café brasileiro.
Quando ele salvou, ele ganhava de três a cinco
mil cruzeiros, há quinze anos, de salário
Pois bem, esse tipo de pesquisador precisa ter
uma garantia de que seu trabalho seja reconhecido e que a sua instituição tenha condições de
realizarnão apenas o seu trabalho, mas que possa
desdobrar em outros tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos.
A Constituição precisa dar essa garantia, porque nós, pesquisadores e Cientistas,sentimos que
tudo depende de fazermos na base do quebragalho. Temos que sair com o projeto debaixo
do braço, como um vendedor de projetos tentando convencer que isto é importante. Se apresentamos um projeto de vinte milhões de cruzados
a agência chega e diz: não, você tem que cortar
pela metade, isto não dá...
O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES - Só
um instante? Eu não gostaria de interrompê-lo,
não fosse V. S' o Vice-Presidente da SOCiedade
Brasileira para o Progresso da Cíência, um órgão
dessa importância, mas eu não formularia essa
questão e não tive tampouco a preocupação de
transferir para os ombros de ninguém essa responsabilidade. Mas quero apenas colocar em foco
um problema de natureza prática: já recebi, como
todos recebemos, milhares e milhares de sugestões, todas elas muito bem fundamentadas, inclusive a de um correhqíonáno meu lá da Bahia,
que me fez uma carta muito bem escrita dizendo
o seguinte: "a única coisa que ele queria de mim
era um artigo proibindo os médicos de escreverem receitas com letra difícil, porque isto estava
criando problemas na farmácia". O balconista,
com vergonha de dizer que não estava entendendo a escrita do seu colega, termmava aviando
remédios errados e o paciente morria da cura
Concordo com tudo isso que V. S' está dizendo,
com todos esses princípios aqui. Todos sabemos
que nação civilízada é sínômmo de nação educada; todos sabemos que educação e progresso
tecnológico representa o caminho mais curto entre a pobreza e a prosperidade, sabemos e concordamos. A minha preocupação é saber de que
forma, e veja que é até bastante humilde, podemos traduzir isso em texto constitucional? Acho
que este é um desafio que a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Cíência deve estar em condições de também enfrentar conosco, porque a tarefa de escrever a Constituição deve, sem dúvida
alguma, ser uma tarefa da sociedade brasileira.
Apenas somos os representantes, neste momento. E o que tenho observado até hoje é que não
encontrei de ninguém, quando formulo esta pergunta, uma resposta que fosse razoavelmente satisfatória
O DR. JOSÉ ALBERTINO RODRIGUES - O
desafio é simples: nós, cientistas nos sentimos
desamparados do ponto de vista institucional.
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pelo horáno do almoço, por termos nossos comSe esta Constitumte proclamar princípios gerais
e báSICOS que reconheçam a atividade Científica
promissos.
Quero anunciar que amanhã vamos ter sessão
e tecnológica como uma atividade essencial para
pública muito importante, ainda na área da Ciência
o desenvolvimento da Nação, ISto já é um ponto
e tecnologia, mas agora voltados para a produção,
de partida muito grande Sinto esta preocupação
trazendo aqui a Associação Brasileira de Indústnas
por parte de V. Ex's Todas as perguntas feitas
Eletrônicas, a ABlNE, a ABICOMP, Associação
aqui são nesse sentido, e isso me parece um
Brasileira das Indústnas de Computadores e Periponto altamente positivo. V. Ex's estão preocuféncos e o Conselho de Reitores das Gruversípados, como nós estamos preocupados. E há
dades Brasileiras. Então, dentro desse ternário de
uma convergência de interesses em que me smto
ciência e tecnologia, porém voltado mais à ciência
muito à vontade de discutir com V.Ex' essas quesda tecnologia aplicada na indústria
tões; porque vemos que os problemas que nos
preocupam são os mesmos. Apenas trazemos
A nossa programação da semana que vem vai
aqui a experiência de quem está no dia-a-dia nas
ser muito pesada. Eu queria que V. Ex's consuluniversidades e nos institutos de pesquisa enfrentassem suas agendas. Teremos três sessões pútando os problemas e lutando para sobreviver
bhcas na terça, quarta e quinta-feiras e duas sesE esperamos, justamente, da Constituinte que
sões ordinárias na terça-feira, para ouvirmos o
ela expresse na Constituição um reconhecimento
Ministério das Comunicações, e na quarta-feira,
do status - não digo privileqiado - da necesà noite, às 19:30, para ouvirmos o Ministério da
sidade essencial que a atividade científico-tecnoCiência e Tecnologia.
lógica possa ser feita dentro das condições de
Com isso teremos coberto de certo modo, as
autonomia e de recursos necessários para se depríncrpaís entidades representativas e com os
senvolver.
principais órgãos que têm a responsabilidade, no
Aquilo que puder, em poucas palavras, traduzir
Executivo, de tratar toda essa matéria, nós comisto será suficiente para um início de uma nova
pletamos a primeira rodada das audiências públiera.
cas. Ficamos com a outra semana ainda para
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) complemento, porque temos várias sugestões e
Acredito que ainda existam inscntos para ques- vários pedidos de audiência pública. Na semana
tões mas o nosso tempo está encerrado. Ainda que vem acertaremos a agenda.
vou ocupar o tempo dos nobres colegas com
Pediria esse esforço dos nobres colegas em
mais 1 minutos para definirmos uma matéria questão de horário e tempo. Ao mesmo tempo,
interna nossa, e queria realçar, em nome de todos a nossa Relatora, que vai falar agora, ela está orgaos Constituintes, da Mesa e dos membros desta
nizando as viagens, as visitas às áreas de interesse,
Subcomissão, a todos os nossos conferencistas de centros de pesquisa em São Paulo, no Rio
de hoje, os nossos agradecimentos pela maneira de Janeiro, Pernambuco e na Amazônia. E temos
séna, adequada, apropriada, com que trouxeram
que orqaruzar isto durante esta semana, para poessas informações, esses dados e elementos para
dermos confirmar o problema de hospedagem,
que pudéssemos, justamente, buscar o cammho passagens, etc.
que necessitamos para amarrar no texto constituTemos ainda aqui um convite formulado pela
cional, de forma adequada, esta matéria, para que Associação Nacional dos Docentes do Ensmo Sudesse vértice se possa construir a grande pirâmide
perior, pela Sociedade Brasileira para o Progresso
que vai nortear a política nacional na área da Ciên- da Ciência, pela Federação Nacional dos Engecia e da Tecnologia.
nheiros e pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio
Convido as entidades que estiveram aqui hoje de Janeiro, e ainda pela Fundação Oswaldo Cruz
a participarem, durante as próximas sessões PÚ- para uma visita às instalações naturalmente refeblicas, dos debates com as suas presenças que rentes à nossa temática, no Estado do Rio de
sempre nos prestigiarão muito, porque estaremos Janeiro.
com toda essa comunidade sempre trazendo noFica registrado e passo às mãos da Relatora
vas contribuições.
para S. Ex' agendar.
Agradeço, portanto, a todos e a Mesa ainda
Com a palavra, a nobre Relatora Cristina Tatem que continuar por mais quinze minutos. Pedi- vares.
ria que nos detêssemos por vinte minutos. (PauO SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO sa.)
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente?

°

Teríamos que discutir, a partir de agora, no
último texto, matéria constitucional. Temos apenas uma sugestão que diz respeito à área de comunicação, comunicação que teremos dias especiais na próxima semana. Como é uma única
sugestão, muito bem elaborada pelo Constituinte
NilsonGibson, eu proporia que não discutíssemos
essa matéria hoje, porque estamos impregnados
de ciência e tecnologia e a deixássemos para a
semana que vem
Se todos estiverem de acordo, então faremos
isso e passaremos algumas informações muito
importantes para os nossos colegas.
Primeiro eu gostaria de fazer um apelo para
que pudéssemos iniciar as nossas sessões às 9:30
horas da manhã, para que não entrássemos tanto

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes
Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO A lei é uma coisa, no papel é outra, quando em
ação. Quero fazer uma sugestão a V. Ex', à Relatora, ao primeiro e segundo Vice-Presidentes:
acho que perguntar é uma seqüência daquilo que
foi exposto. Ouvir-se uma explanação, ouvir-se
outra e partir-se para escutar uma terceira, para
depois inquirir ao que primeiro falou, não me parece lógico. Sugeriria que alguém falasse e posteriormente permanecesse, até por uma questão
de sequêncía, para ser perguntado; depois viesse
o segundo, o terceiro. Porque, caso contrário, quebra o ritmo de quem fala e de quem pergunta.
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o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a intervenção do nobre colega, acho
que a sua questão é realmente muito importante,
nós estávamos anotando 1550 aqui e a dificuldade
que tínhamos para a colocação dos nossos convidados A Mesa tem alguma objeção?
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Acho
muito lógica.
O SR CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Acho que deveríamos Incrementar os debates Já
no início, porque fica uma coisa muito didática.
Para o pessoal que já é profissional da área, como
é o nosso caso, ficamos perdendo tempo muito
grande para ouvir uma explanação didática que
não vai nos levar a coisa nenhuma, como ouvimos
aqui em determinadas explicações.
Estou de acordo com V, EX', mas acho que
devemos incrementar o debate quase que imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) No momento, peço, faço um apelo para o horário,
porque aí eu poderia anunciar na hora e, logo
em seguida, faríamos o debate de vinte minutos
com o conferencista. Agradeço a sugestão.
Tem a palavra a nobre Relatora.
A SRA RELATORA (CristinaTavares) - Queria
transmitir também um convite que foi formulado
pelo Presidente da ANDES, e aqui ouvimos hoje
o que é a universidade no desenvolvimento tecnológico, que representa essa crise na universidade
Os professores das universidades estarão indo
a uma audrêncía, às 15h30min. com o Senhor
Ministro da Educação, e há um convite aos parlamentares que queiram acompanhar para reforçar
a tese da necessidade de haver uma negociação
para superarmos esta crise.
Gostaria de fazer uma segunda comunicação,
com licença do Sr. Presidente, é um esclarecimento: estamos recebendo diversas matérias que
acho muito Importantes que as leiamos, inclusive,
o contraditório. Hoje recebemos uma do Conncil
of Americas. Quem não conhece, o Conncil of
Americas reúne as mais lúcidas cabeças do Primeiro Mundo, mas todas do Primeiro Mundo, todas elas preocupadas em manter a mesma divisão internacional do trabalho. Os países pobres
nessa área tecnológica vão produzir materiais poluíveis, intensivos 11m energia e 05 países ricos,
intensivos em tecnologia.
Gostaria de dar esse esclarecimento, que me
parece muito importante, quando estivermos lendo o modelo coreano ou táilandês que querem
propor ao Brasil para que a pessoas se advirtam
do que estamos sendo propostos. Naturalmente,
o Brasil é um país grande, continental e a Tailândia
e a Coréia do Sul são entraves do poder norte-americano.
Passando aos nossos roteiros, há um convite
do Ministério da Ciência e Tecnologia e da SBPC,
que estará reunindo no dia 11 de maio, segunda-feira, no Amazonas, quinhentos CIentistas. E
a Subcomissão está convidada - e estou fazendo
a sugestão - para no dia 11 de maio, aqueles
parlamentares que entendam ser necessáno estar
participando de uma reunião no Norte do País
com os cientistas - e é o convite também do
Ministério da Ciência e Tecnologia, que providenciaria para os parlamentares os transportes e as
acomodações. Gostaria de receber a confirma-

çáo, o mais cedo possível, daquelas pessoas que
estão com as suas agendas livres
No dia 15 de maio, sexta-feira, há um convite
de todas as entidades de pesquisa, de uruversídades e do Governo do Estado de São Paulo
para Irmos também a São Paulo. Quer dizer, seria
uma VIagem na segunda-feira e outra na quinta-feira.
O Governo de São Paulo pediu que marcássemos, de acordo com a nossa conveniência. E
as entidades de São Paulo acham que no dia
15 é o suficiente para arregimentar. No Amazonas,
teríamos uma reunião com quinhentos Cientistas,
professores, empresários, e em São Paulo muito
mais do que ISSO. Seria uma enorme reunião que
teríamos lá pela drsposiçáo das entidades. Temos
mars, para a próxima semana, um convite do Centro Tecnolóqrco de Minas Gerais, também o convite que nos foi feito pelo ANDES, SBPC, Federação Nacional dos Engenheiros e mais o do COBRA, no RIO de .Jancíro, e a confirmação do convite da SUDENE que reúne todas as entidades
cientificas do Nordeste.
Gostaria de receber, o mais cedo possível, de
V. Ex' as mscnções para essas viagens para podermos providenciar o transporte e a hospedagem.
Muito obrigada.

O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra, o nobre ConstItuinte OlíVIO Dutra
para uma sugestão.
O SR. CONSTITUINTE OÚVlO DUTRA - Sr
Presidente, a Mesa não está dando a atenção merecida para o encammhamento dos nossos próximos lances de trabalho. Venfico que se está programando VIsitas às regiões, aos Estados, aos
centros onde os temas desta Subcorrussão têm
~
relevância, tem impacto.
Sugeriria que visitássemos o Rio Grande do
Sul, Estado que é o terceiro pólo de informática,
o Estado tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e não só o setor empresarial e a comunidade
científica do meu Estado, mas também os trabalhadores, têm formulações a repeito de política
que interessam ser conhecidas por esta Subcomissão. Se houver necessidade de um convite,
penso que o Constituinte Mendes Ribeiro, e nós,
poderíamos tratar da formalização dos convites
via Secretaria de Informática do Estado ou outros
setores, mas acho importantíssimo para o colhimento de dados para esta Subcomissão uma visita ao Rio Grande do Sul
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa agradece a sugestão e aguardamos esse
convite. Vamos tentar agendar, até porque podemos, no mesmo dia, ou semana montar dOIS ou
três grupos de parlamentares, de Consntuíntes
para essas visitas. O que precisamos ter e justamente uma certa agenda, como fez a nossa Relatora, e agora vamos ver as intenções para podermos disparar o processo.
Lembro que essas visitas podem prosseguir
mesmo após o encerramento dos trabalhos mais
pesados da Subcomissão, porque ainda teremos
as etapas das emendas até chegarmos na etapa
final do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
A Constituinte Cristina Tavares está encarregada de manter acesa a chama das VISitas que
achou realmente muito importantes. Tomar de-
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poimentos nos locais é realmente muito Importante, pois sentimos, efetIvamente, vísrtando, como as coisas se passam esses locais.
Concedo a palavra ao nobre Constítumte Mendes Ribeiro.
O SR CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Ontem solicitei à Mesa, especialmente à Relatora,
que acolhesse uma sugestão de fazer com que
05 asuntos pertinentes a esta Subcorrussáo, distribuídos às outras Comissões, aqui viessem ter.
E me comprometia trazer aqui as sugestões
que fiz pertinentes a esta Subcomissão, em que
foram em outras Subcomissões Dou apenas um
exemplo: já está enumerado com o número 726
o seguinte: uÉlivrequalquer manifestação de pensamento sem que dependa de censura, respodendo cada um nos casos e na forma que a lei
preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anomrnato.' e assim por diante..

É uma sugestão que esta Subcomissão pode
examinar, mas que deve ser incluída nos direitos
e garantias individuais.
O Constituinte Gibson apresenta hoje uma outra sugestão que eu também já havia apresentado
mais exphcitamente: as concessões às emissoras
de rádio e tevê terem um prazo estipulado em
lei e serão decididas por um Conselho formado
por representantes dos Poderes Legislativos e
Executivo e das categorias Patronal e Saboralligadas ao setor e a forma pela qual se cassará a
concessão, dependendo de sentença transitada
em julgado. E há uma outra ainda, correspondente à privacidade do Indivíduo, Essas três já
estão distribuídas e, se não me engano, tem 34
que poderiam vir à esta Subcomissão. Mas, cabe
à Relatora fazer isso.
A SRA RELATORA (Cnstina Tavares) - Exatamente. Acolhicomo muito lúcidas as intervenções
do ilustre Constitumte.ique têm estimulado as organizações dos nossos trabalhos.
Já torneia a iniciativade falar com o LíderMário
Covas, do nosso Partido, para fazer uma reunião
com 05 Relatores das Subcomissões, porque tenho a impressão de que, passando pela Mesa,
se no Regimento Interno tivermos mil sugestões,
acho que para a Constituição deve ter alguma
coisa como dez mil sugestões. Então, passando
tudo pela primeira Secretaria da Mesa vai haver
um estrangulamento.
Tomei a iniciativade pedir ao Líder MárioCovas
para fazer amanhã - e quase 90%' dos Relatores
não do PMDB- uma triagem até porque se uma
proposta vai à Subcomissão de Direitos Individuais ou Coletivos, receba lá um parecer, é aprovado naquela Subcomissão e aqui recebe um parecer diferente e é aprovado diferentemente, então
irá à Comissão da Sistematização que, necessariamente, terá que desautorizar alguma Subcorrnssão
Para evitar essas coisas, é que tomei o cuidado
de entender as suas solicitações e outras tantas
que sejam lúcidas como as V Ex'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - Vamos então convocar a próxima reunião para amanhã, dia 23 de abril, às 9:30h com a seguinte
pauta: audiências públicas na primeira e segunda
horas, seguindo a sugestão do Constituinte Mendes Ribeiro, e na última hora debate sobre a matéria constitucional pertinente.

Maio de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Muito obngado aos nobres Constituintes e muito obrigado aos convidados.
Está encerrada a reunião.

Ata da 5" Reunião, Ordinária,
realizada dia 23 de abril de 1987

entidades ANJ - Associaçêo Nacional de .Jornaís,
ANER - Associaçãq Nacional de Editores de Revistas, e FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais; e debate de matéria constitucional. E, para constar, eu, Heloisa Helena Dias,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente

- Arolde de 0Hveira.
Aos vmte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão de Serviço
Público Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo
II do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob
a presidência do Sr. Constituinte Arolde de Oliveira, com a presença dos seguintes Constituintes:
Aloísio Vasconcelos, Arolde de Oliveira, Antonio
Britto, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Francisco Diógenes,
Joaci Góes, José Carlos Martinez, Koyu lha, Mendes Ribeiro, OlíVIO Dutra, Paulo Marques, Pompeu
. de Souza, Roberto Vitale Rodrigues Palma. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. A seguir, usaram da palavra para
apresentação de sugestões, na segunda audíência
pública, os Srs. Atilano de Oms Sobrinho, Antonio
Mesquita e Eduardo José Pereira Coelho, representantes, respectivamente, das entidades ABINEE - Associação Brasileira das Indústrias Eletro-Eletrônicas; ABICOMP - Associação Brasileira das Indústrias de Computadores e Periféricos
e CRUB - Conselho de Reitores das ,Universidades Brasileiras. Encerradas as exposições, os
Constituintes Pompeu de Souza, Antomo Gaspar-Carlos Alberto Caó, José Carlos Martinez e Cristina
Tavares interpelaram o primeiro expositor; os
Constituintes Fausto Rocha, Olivio Dutra, Pompeu
de Souza, Aloísio Vasconcelos, Cristina Tavares
e Carlos Alberto Caó interpelaram o Representante da ABICOMP - Associação Brasileira das
Indústrias de Computadores e Periféricos; e os
Constituintes Pompeu de Souza e Joaci Goés interpelaram o Representante do CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Findo o debate com os expositores, a Relatora, Constituinte Cristina Tavares, por solicitação do Sr. Presidente, discorreu sobre o programa de visitas
aos Estados de São Paulo e Amazonas, a ser
desenvolvido pela Subcomissão, ficando estabelecido que os interessados deverão fazer sua inscrição no Gabinete da Relatora ou na Secretaria
da Subcomissão. Ainda sobre esse tema, o Constituinte Olívio Dutra reiterou pedido para que o
Estado do Rio Grande do Sul seja mcluído no
roteiro de visitas. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente, Constituinte Arolde de Oliveira, comunicou aos presentes a realização de
Reunião Extraordinária, dias vinte e oito e vinte
e nove de abril, onde serão ouvidos, em audiência
pública, representantes dos Ministérios da Comunicação, e da Ciência e Tecnologia. O inteiro teor
dos debates será publicado, após a tradução das
gráfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às
doze horas e quinze minutos, convocando os Srs.
Constituintes, para a próxima reunião, a ser reahzada dia vinte e oito de abnl, às nove horas e
trinta minutos, para audiências públicas com as

ANEXO A ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1987. ÀS
19:00HORAS, NA SALADA COMISSAO DE
SERVIÇO PÚBLICO CML, ALA SENADOR
ALEXAf'{DRE COSTA, SENADO FEDERAL,
E A ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO COMPUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE
DA SUBCOMISSÃO.

7" Reunião (Extraordinária)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião, desta Subcomissão, de audiência pública em que nós teremos o privilégio
de ouvir órgãos vinculados ao Ministério das Cornurucações.
Desejo, antes, colocar em votação a ata sucinta
da reunião ordmána desta manhã. Já foram distribuídas cópias aos Srs. ConstItumtes. Se não houver nada a opor, eu declarana aprovada a Ata.
(Pausa.)
Aprovada.
A nossa Ordem do Dia, como anunciei, dentro
dos trabalhos da Subcomissão, é trazer aos Srs.
Constituintes que a Integram subsídios para que
possamos enriquecer os trabalhos desta Subcomissão, e termos um texto constitucional que traduza, da melhor forma, da melhor maneira, o
pensamento da SOCiedade brasileira. Hoje nós vamos ouvir os diversos órgãos vinculados ao Ministério das Comunicações. A Telecornurucação
Brasileira SIA,TELEBRÁS, aqui representada pelo
seu Presidente Dr. Almir Vieira Dias. Vamos ouvir
o depoimento da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, aqui representada pelo seu Presidente, Laumar Mello Vasconcelos e também vamos OUVIr um depoimento da RADIOBRÁS, que
está aqui representada pelo seu Presidente, Dr
Antônio Martins.
O SR CONSTITUINTE (não identificado) Sr. Presidente, para uma questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) POIS não.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) Fomos avisados de que teríamos, possivelmente,
aqui, hoje, o Ministro das Comunicações e o Secretáno Geral. Eles VIrão?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) POIS não A noticia que eu tenho é a de que o
Senador Marcondes Gadelha, Presidente desta
Comrssáo, a quem compete convocar Ministros
para esses depoimentos, deixou aberta a visita
e a participação do Sr. Ministro Antônio Carlos
Magalhães, nesta Subcorrussào. Ele ficou de confirmar com o Presidente da Cormssâo. Não tivemos essa confirmação até agora. O nobre colega
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Constitumte Angelo Magalhães, talvez tenha alguma informação que venha esclarecer.
O SR. CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES
- O Ministro Antônio Carlos Magalhães, convidado, não pôde atender ao convite, para vir hoje.
Mas, está à disposição da Comissão para vir aqui
oportunamente.
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) Temos que renovar o convite ao MInistro para
que tenhamos a oportunidade de OUVI-lo. Porque,
tendo em vista, sem querer minimizar a importáncia e o significado da presença dos Presidentes
já anuncladce, esta questão de tamanha atuehdade é tão relevante, e tão preocupante na vida
brasileira, hoje, que sena realmente uma lástima
se essa Comissão não tivesse a oportumdade de
OUVI-lo
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Então, nós vamos registrar. Se o plenário está
de acordo, nós vamos formular, através do Presidente da Comissão, amanhã mesmo, um convite
formal e oficial para uma audiência com o Ministro
Antônio Carlos Magalhães, já no âmbito da Comissão, digamos assim, uma vez que nós estaremos vencendo os nossos trabalhos na Subcomissão na semana que vem O nobre colega aceitaria desta forma?
O SR. CONSTITUINTE (não identificado) Claro.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, assim será feito
Estamos hoje, sem a nossa Relatora, Constituinte Cristina Tavares, que por motivo de viagem
não regressou a tempo. Estamos tendo o privilégio de ter a substItuí-la o nosso Ilustre companheiro, Constituinte Pompeu de Souza, também
Senador da República e a quem peço, por gentileza, fazer as anotações pertinentes e passar depois à Relatora Também compõe a Mesa o nosso
l Q-Vice-Presidente , Constituinte Onofre Corrêa.
Vamos iniciar logo os nossos trabalhos. Tenho
a intenção de que nós possamos adotar o mesmo
sistema adotado para as outras conferências. Talvez os depoimentos nesses casos sejam mais curtos, ocupem menos tempo, e depois passaremos
aos debates, logo a seguir, para que, no máximo,
numa sessão de duas horas possamos encerrar
os nossos trabalhos. Uma vez que hoje foi um
dia, para alguns, de seis, sete reuniões, tanto quanto eu sei. Peço desculpas e agradeço aos nobres
companheiros o interesse de estarem aqui,já nesta sessão notuma, e esperamos fazê-la o menos
cansativa possível Eu convidaria o Presidente da
Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. Dr.
Laumar Melo Vasconcelos, para o seu depoimento.
O SR EXPOSITOR (Laumar Melo Vasconcelos)
Exrn" Srs Constituintes, SI"'" e Srs., é para
mim uma honra estar aqui, falar em nome da
ECT e apresentar os serviços postais brasileiros,
como funcionam, a sua estrutura, de uma forma
sucinta, de forma a ficarmos dentro do tempo
estabelecido pelo Presidente da Cormssão
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
tem origem no antIgo DCT, através do Decreto-lei
n" 509, e fOI transformada em empresa em 1969.
Atualmente, ela se apresenta com essa infra-estrutura: possui 11.362 Unidades de atendimento

-
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no Brasil;298 centros operacionais e 74.828 empregados. Regionalmente, ela se distribuI, como
vemos..ali no quadro, em que se observarmos
a região Sudeste, venficamos, onde diz R sobre
D,que é a única região de rentabilidade da empresa. Seguida da região Sul, que apresenta um equilíbrio financeiro, e as demais apresentam uma
operação deficitána, em torno de 30%.
A empresa funciona da seguinte forma: ela retira recursos das áreas rentáveis e repassa para
as áreas deficitárias. Dessa forma, todo o lucro
que a empresa aufere na região Sudeste transfere
para as regiões Norte, Leste e Centro-Oeste A
importância do monopólío para a empresa surge
daí. Seria muito difícil para uma entidade privada
poder exercer tal papel. Seria inclusiveum contrasenso de alguém que explorasse uma empresa,
de forma que ela só fosse ficar equilibrada em
que não auferísselucro e nem conseguisse repor
seus investImentos. Ou melhor dizendo, cobrar
pelos investimentos feitos.
É importante observar que os salários da empresa são homogêneos no Brasil todo Ela não
tem distinção salarial regional. A empresa, graças
ao monopólio que tem, pode ter uma rede postal
aérea noturna que decorreu da necessidade de
se ter um encaminhamento seguro e regular Normalmente, um outro país talvez não precisasse
desta rede, tendo em vista o apoio que se teria
de uma rede comercial comum. Os aviões que
são utilizadosnesta rede são os aviões das companhias cornerciais que, durante o dia, trafegam
com passageiros, e à noite, quando estanam disponíveis para passageiros, passam a executar o
serviço postal. Essa rede hoje se compõe de 36
aeronaves, voando cerca de 50 rrul quilômetros
por noite, e mais de um milhão de quilômetros
por ano. Ela se integra na Amazônia, como nós
vemos, com uma sub-rede que faz a ligação das
cidades que nós chamamos pólo na Amazônia,
que o encaminhamento seria por barco, e que
daria um tempo, nunca infenor a 20 dias Desta
forma, essas cidades são centralizadoras dos tráfegos de cidades menores, e integram estas cidades com o resto do Brasil.
A par desta rede postal noturna, nós temos
uma rede de superfície, estruturada em caminhões e veículos menores, de empresas pnvadas,
que atinge hoje cerca de 12 mil veículos, dos
quais somente 3 mil são da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos Os outros são da iniciativa privada. Então, quero dizer, com Isto, que
a empresa, na realidade, tem o monopólio da
organização do serviço postal, repassando para
a iniciativa privada o transporte por aviação, e
o transporte por superficie. Repassa o resto eml;
forma, praticamente, de salános. A rigor, seria como se fosse uma grande cooperativa, organizando os serviços postais, e possibilitando transferência de áreas rentáveis para áreas menos rentáveis. Para se ter uma idéia, das 5 mil e 700 agências, que a empresa tem, agências que eu dIgo
de atendimento pleno, somente 10% são rentáveis, as outras têm custo SOCIal. O que é factível
pela empresa ter osnonopóho dos serviços
Para que tenhamos uma idéia da ponderação
dos diversos custos da empresa, esta composição
não foge à composição dos grandes correios organizados no mundo; essa ponderação de 70%
em pessoal é corriqueira, ela varia nos principais
correios de 80%, o tra.nsporte é o segundo seg-

mento e os outros são bem menores Transporte
aéreo, no Brasil, pesa muito, pelo fato de termos
que ter uma rede exclusiva à noite para encaminhamento postal. O que não ocorre em outros
países, onde tem uma malha ferroviária ágil, ou
que possibílíte o encaminhamento rápido, pelo
menos nos trechos mais curtos. Infelizmente, no
Brasil,nós não podemos adotar no serviço postal
os meios de transporte ferroviáno,tendo em vista
os problemas de conexão, que não permitíria que
o nosso objetivo fosse adotado porque, nós vamos ver, a seguir, o padrão de qualidade. Tem
ah, o nosso padrão de encaminhamento e o padrão utilizado pelo correio americano. Coloquei
o correio americano, porque dá a extensão geográfica que os países têm. Nós vemos que o nosso
padrão de qualidade é um padrão superior ao
padrão adotado nos Estados Unidos. O padrão
adotado no Brasil é o padrão europeu dos principais países da Europa. França, prtncrpalmente,
foi a França a consultora, na época em que os
correios estavam se transformando, que gerou
este padrão. Se nós formos ver, os compromissos
dos correios, é que entre capitais de Estado a
correspondência postal remetida num dia seja entregue no dia seguinte. Entre capital e interior
do Estado o padrão é também no dia seguinte.
Obviamente, temos que ver, em cada Estado, as
circunstâncias de transporte, porque em muitos
lugares, não é factível, porque a viagem é mais
longa do que um dia. De forma que, o padrão
mais baixo para nós, seria de interior de uma
unidade da Federação, para o interior de outra
unidade da Federação. Este é o padrão que o
Brasil adota, desde o início da empresa De um
lado, nós temos o padrão adotado pelo correto
americano. O correio americano tem o compromisso de fazera entrega no dia seguinte, somente
a correspondência local; a correspondência para
um raio de 600 milhas, em dois dias, e entre
reqronaís, a correspondência é entregue em 3
dias Por exemplo, nós temos o compromisso
de fazer de Porto Alegre a Manaus a entrega no
dia seguinte. Isso, nos Estados Unidos, uma distância dessas, seria em 3 dias, como padrão.
Para que tenhamos uma idéia de como o cor-o
reio brasileiro está, temos aí uma pesquisa de
qualidade que é rotineira na empresa, ela é feita
quinzenalmente, e aí está a pesquisa de março,
a média de março. Nós vemos que do padrão
que nós adotamos, em d + 1, conseguimos entregar, n,? mês de março, 61% das correspondências. E importante notar o seguinte: que 80%
do tráfego é intercapitais e local. Se nós observarmos isso, nós estamos apenas com 19% do
tráfego que deveria ser entregue d + J, não entregue em d + 1, ou seja no dia seguinte. E mais,
para referência, nós veremos o que ocorreu com
o correio americano, e com o canadense, em
1986. O correio americano conseguiu entregar
a até d + 3, 3 dias depois da postagem, 88,8%
da sua correspondência. O correio canadense,
78%, e o Brasil conseguiu, no mês de março,
92%. Digo o seguinte: que o mês de março ainda
não foi um bom mês para ,nossa qualidade. A
nossa qualidade está em ascensão e os índices
de pnmeiro de abril já mostram que a qualidade
melhorou muito.
Para que se tenha idéia do efeito do monopólio
das nossas receitas da empresa, verifica-se, ali
no quadro, que 71 % da receita da empresa advém
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de serviços monopolizados, que são a carta, o
malote e o telegrama e o restante de serviços
não monopolizados. O malote para nós é muito
importante, porque graças ao rnonopóho que temos, no malote, podemos ter a rede postal noturna. Porque gera a economicidade para esta rede
e, ao mesmo tempo, gera as receitas para essa
rede. Se não houvesse o malote seria impossível
adotar um padrão de qualidade, como o padrão
que se adota para a correspondência no Brasil.
Para que tenhamos uma idéia, uma série histórica de 1979 para 1987, para anahsarmos a performance e a eficiência que a empresa obteve,
nesse período, enquanto o tráfego cresceu 109%,
o número de empregados cresceu apenas 15,5%.
Nós notamos, também, que houve uma política
tarifária que corroeu o poder da tarifa Se nós
fizemos um número índice em 1979, a tarifa valia
100, e ela terminou em setembro de J 984, com
um índice de 53, ou seja perdeu 47% do seu
poder. Em J985, houve uma pequena recuperação, e agora, em Início de 1987, houve uma
melhor recuperação e estamos a 26% aquém
do que fomos em 1979.
É claro que isso gerou problemas. Primeiro,
de investimentos; nós vemos que foi decrescente,
e isto tem que ser retomado, porque a empresa
que pOSSUI, no Brasil, 6 mil Imóveis, tem necessidade de ampliar estes imóveis, refazê-los e o
nível de investImento na empresa, hoje não é dos
melhores, está muito baIXO. Também vemos que
grandes problemas que ocorreram com a empresa, durante o período de 1986, principalmente
os problemas reívindicatórios de salários, decorreram de uma lmpossibílídade da empresa, com
a tanfa de quase a metade do que foi em J979;
no fim, os seus empregados perderam o salário.
Isso passou a ser recomposto agora, a partir de
1987 Isso foi um problema muito grande para
a empresa, porque perdeu muita gente dos seus
quadros, voluntariamente até. Só no ano de J986,
em São Paulo, nós tivemos 10 mil pedidos de
dispensa para que pudessem sair para outros
mercados.
Uma anáhse rápida da nossa tarifa no contexto
mundial: nós temos, ali no quadro, em que a
nossa tarifa para correios que operam semelhantemente a nós, e que têm uma estrutura tarifária
também semelhante, o Brasil está com 2 cruzados. Na coluna em que fizemos a cotação para
São Paulo, nós venficamos que, Portugal e Espanha, países que têm as tarifas mais baratas da
Europa, praticamente, uma vez e meia, quase
duas a tarifa brasileira. Isso para fazer correto em
países de dimensão de Estados do Brasil.E também que tenham uma infra-estrutura ferroviária
muito boa, que proporcione um encaminhamento, via ferrovia, satisfatóno. O que não é o caso
do Brasil.
Em suma, eu queria concluir, o seguinte: que
graças ao monopólio que temos do serviço de
malote, podemos ter um padrão de qualidade
comparado ao padrão de qualidade de países que
têm renda per capita muito superior à renda
per capita nacional. Podemos ter um correio
com equilíbrIO financeiro e podemos prestar serviços em todo o território nacional, sem que haja
dispêndio complementar do Governo nas áreas
de menor economicidade, como são as regiões
Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Tirando as re-
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giões mais rentáveis para lá. Obviamente. é esta
a preocupação que nós temos com a abertura
do monopólio, porque a abertura do monopólio
seria uma abertura numa área de rentabilidade,
porque nós não teremos as outras áreas com
o chamamento para um empresário. E a outra
área seria feita às custas exclusivamente da União,
ou então às custas de uma tarifa mais elevada,
para poder compensar os custos da empresa.
No tempo que eu dispunha, espero ter feito
aqui um breve retrato da empresa. Estamos aí
às ordens para as perguntas. (Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar imediatamente aos nossos debates. Temos inscnto, o nosso Vice-Presidente, ilustre Constitumte Onofre Corrêa, que tem questões
a colocar. Peço que seja respeitado o tempo de
3 minutos para que vários companheiros possam
se manifestar.
O SR. CONSTITUINTE ONOFRE CORRÊARealmente foi muito ilustrativa sua palestra e nos
deixou uma posição de como está funcronando
um serviço da mais alta importância para o nosso
País.
Fiquei impressionado por que V. S' frisou rnurto
a questão do monopólio, da exclusividade da correspondência nacional. Eu gostaria que o Senhor
nos informasse, nos desse alguns dados, por
exemplo, como funciona nas outras democracias,
em países mais fechados, como funciona a postagem de um modo geral. Se é monopólio, se é
da nuciatíva pnvada Outra coisa que me impressionou no demonstrativo que V S' fez é de que
o que dá lucro somente é a região Sudeste E
este outro vazio que normalmente é deficitáno?
Será que somente esta margem de lucro, conseguida na região Sudeste, dana para cobrir, ou
o déficit sena tão significativo que nos deixaria
preocupados V.Ex' poderia nos dar essa informação? Qual é o valor deste déficit, porque hoje
o déficit público é preocupante e tem Sido uma
das causas aí de todos os desarranjos da nossa
economia. Gostaria que o senhor nos informasse.
O SR. LAUMAR VASCONCELOS - Pois não
Primeiro sobre o monopólio de outros países. Nas
democracias européias, digo, a Suíça, a França,
a Inglaterra e a Alemanha, o monopólio é mais
acirrado do que no Brasil Na Suíça, por exemplo,
o monopólio, até o ônibus que transporta a carga,
transporta também passageiros, é um ônibus específico para transportar cargas postais, e transporte de passageiros. Nós temos na própria Suíça
onde a correspondência aérea está ligada a 5wissair, que também é monopólio. Quer dizer, o
monopólio é mais extenso do que o monopólio
brasileiro, em muitos desses casos. No segundo
caso, a rentabilidade aufenda, na região Sudeste,
embora percentualmente ela pareça pequena,
mas em volume ela dá para suprir as outras áreas
do Brasil. Por quê? Porque nós temos, nesta região, os dois grandes geradores de tráfego, que
são Rio e São Paulo. Temos nas operações no
mês de março, a partir da tanfa que nós tivemos
equihbrada, em termos de empresa. De forma
que não há nenhum déficit público, hoje, na Empresa de Correios e Telégrafos
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constítumte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, acompanhei, com muito interesse,
sua exposição bem feita, didática. Queria apenas
fazer duas observações uma delas é que nós todos
testemunhamos, no Brasil, uma sensível elevação
da qualidade de serviços dos correios Nós, também temos verificado que - não sei precisar
a partir de quando mas, aproximadamente nos
dois últimos anos, dois anos e meio, um ano
e seis meses, para não parecer que quero caracterizar isso como a partir do dia 15 de março de
1985, não é - a própria imprensa brasileira e
o usuário que é que tem condições de julgar,
vem reclamando da qualidade de serviços dos
correios, a que ele se habituou no período imediatamente anterior.
E em segundo lugar, quero dizer que este queixume do usuário não deixa de ter lugar, quando"
nós lemos aqueles dados. Nos sabemos que os
números podem, freqüentemente, nos levar aonde nós queremos ir. A comparação que foi feita
com outras nações inclusive com os Estados Unidos, deixou de levar em conta alguns parâmetros
essenciais Em primeiro lugar, não existe nos Estados Umdos, como há aqui no Brasil, uma concentração tão significativa da receita numa só
área, a ponto de na reqião Sudeste, eu acredito,
com um superávit de 16%, e na região Sul, com
superávit 1,4%, nós tenhamos condições de financiar o déficit em todas as demais áreas do
Brasil Isso Significadizer,também, que além desta concentração, a qualidade do serviço - e ali
foi mencionado pelo Senhor - se eleva Significativamente, porque nós temos um alto nível de
eficiência entre as grandes capitais brasileiras. O
senho mencionou o episódio daquela comparação das 600 milhas nos Estados Unidos, e deu
exemplo do Rio Grande do Sul a Manaus, nos
mostrando que numa distância muito maior nós
cobnmos a prestação desse serviço num prazo
menor. É claro, porque nós fazemos isto de avião
Mas, a sua exposição deixou de levar em conta
que é precisamente naquela área mais sofrida
da sociedade brasileira, o interior, o Nordeste, o
Sudeste, a Amazônia e, mesmo o interior dessa
região mais nca, do Sudeste, e etc. onde se concentram as maiores reclamações contra a qualidade dos correios. Portanto, eu quero dizer que
aqueles números absolutos, ali colocados, eles
não levaram em conta essas diferenças essenciais
entre as duas reahdazadas, para mencionarmos
a americana e a brasileira. A minha pergunta é
a seguinte: O senhor aceita como verdadeira a
elevação das queixas dos usuários, conforme tem
sido testemunhado, quase que diariamente, pela
Imprensa brasileira? Qual a razão do declínio na
qualidade desse serviço?
O SR. LAUMAR VASCONCELOS - Nobre Deputado, realmente nós tivemos problemas graves
no fim do ano passado A partir da eleição tivemos
uma sobrecarga muito, grande que se acumulou
sobre a carga de fim de ano, que é a época do
Natal. Temos que ver, além diSSO, que passamos
a ter, a partir de 1985, problemas que normalmente não tínhamos nos serviços públicos essenCIaiS, que eram a paralisações. Tivemos algumas
paralisações, e num dia de paralisação nos correios corresponde a uma seqüela de pelo menos
5 dias Tivemos paralisações em aviões, que é
a nossa espinha dorsal, e tivemos paralisações
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em áreasque, aparentemente, não afetariam; assim, se fizéssemos uma análise profunda, sería
o transporte urbano. O transporte urbano quanto
entra em greve, simplesmente impossibilita que
o carteiro chegue ao seu distrito onde grande
parte dos empregados vão trabalhar Isso causa
um transtorno muito grande. Embora para isso
tenhamos montado esquemas especiais, nunca
conseguimos suprir mais que 60%, quando o
transporte urbano está parado'
Essa situação pior da empresa, que foi nesse
final de ano, começou a ser superada a partir
de janeiro, por várias políticas adotadas. Pnmeiro,
por novo Plano de Cargos, que colocou os empregados ao nível do mercado. Em segundo lugar,
nesse período, não tivemos mais esses problemas
de paralisações que citei e que nos afe~ram. A
única paralisação havida foi a dos bancos, mas
não nos afetou em termos de qualidade, afeta-nos
apenas, em termos de receita, porque os bancos
são os grandes clientes. Hoje, a qualidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é a mesma que tínhamos no início de 1984. Não digo
no final, porque no final de 1984 ela já havia
sofrido, em função de uma tarifa que fOI deixada
muito baixa e que não remunerou adequadamente os seus empregados Inclusive, por isso, se
limitou em capacidade de transporte. Hoje, ela
já está novamente na fase anterior.
Relativamente ao que V. Ex', disse, quanto aos
fatores de qualidade locais, V. Ex' tem razão. Os
índices são médios. É claro que 10% de uma
correspondência que atrasou, gera um efeito muito danoso para quem recebe. Se alguém recebe
5 correspondências por dia e uma está fora do
prazo, essa última tem uma relevância muito grande para quem a'recebe. Então, esses problemas,
hoje, Já estão superados.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olivio
Dutra
.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Dr.
Laumar Vasconcelos, Presidente da ECT. Infelizmente, não me foi possível apanhar toda a riqueza
do pronunciamento do Presidente da ECT, uma
vez que cheguei já quase ao final de sua exposição Mas, deu para perceber, no quadro exposto,
que a política de monopólio, que está sendo executada, o monopólio postal, é um requisito fundamentaI, não só para a sustentação da própria empresa, mas para o benefícto da coletividade. Ainda
acredito e queria ouvir a opinião do Presidente,
que esse monopólio deva ser aperfeiçoado, na
medida em que a ECT tem ainda uma despesa
enorme de convênios com a iniciatíva privada,
onde ela poderia ter um trabalho maior, uma intervenção maior. E quando nós falamos do monopólio, do controle estatal na área postal, é porque
também nós discutimos que Estado nós queremos que tenha o monopólio. Naturalmente nós
não queremos o estado técnico, burocrático, militar, para exercer o monopólio em qualquer área
Queremos um estado democráuco, permeado
pela sociedade civil, e é esse Estado que tem
uma responsabilidade ainda maior com serviços
essenciais como é o serviço de Correios e Telégrafos.
Então, eu perguntaria ao Presidente da ECT;
Primeiro, na sua colocação, a política de pessoal
está melhorando, mas assim mesmo, há um pro-
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cesso de dispensa voluntána, quer dizer, pedidos
de demissão da empresa por Iniciativado empergado, como houve com os 10 mil funcionários
há meses, ou há algum tempo atrás Sou sabedor
e concheci concretamente o problema que, além
dessas dispensas voluntárias, há as dispensas por
Iniciativa da própria empresa, como ocorreu em
Porto Alegre, e em outras cidades deste País, como uma represália da empresa ao movimento
dos seus empregados, que buscaram melhores
salários e condições de trabalho. Eu gostaria de
que fosse pontuada a nova política de pessoal
da ECT, para ver se essas questões realmente
estão sendo melhor encaminhadas. E, mesmo
porque é correta a posição defendida pelo Presidente da ECT, de manutenção do monpólio, mas
nós queremos que a empresa, a ECT seja uma
empresa democrática, num Estado democrático,
e não uma empresa como um elefante branco,
ou um mastodonte autontárío. Nesse sentido nos
interessa saber como se dá a partIcipação, também, dos funcionários, na definição da política
de pessoal da empresa. Quanto é que a empresa
está gastando na sua informatização ou na informatização dos seus servidores. Há investimentos,
há projetos de informatização? Porque nós vimos
outros setores onde a rentabilidade é rápida e
enorme em que a imciativa privada faz questão
de investir em tecnologia e informatização. O serviço público, não raro, não traz retomo imediato,
portanto, a mrctatíva privada não tem interese lá.
E, no caso dos Correios, eu gostaria de saber
se a Empresa dos Correios está com uma política
definida de informatização dos serviços e qual
o grau de participação dos seus empregados na
aplicação desta política? Uma vez que o seu Impacto vai resultar em diminuições de funções,
deverá, no nosso entendimento, resultar em melhoria da qualidade dos seus serviços e, também,
da qualificação dos seus funcionários. Mas não
pode, de forma alguma, resultar em demissões
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Antes de passar a palavra ao nosso conferenciste,
eu queria, apenas para questão de informação.
Porque o Sr. falou em monopólio, mas nós estamos, imagino, pensando em monopólio estatal
Porque poderemos imagmar, de repente, um grupo poderoso poder comprar os Correios da iniciativa privada e manter esse monopólio. Quero entender que monopólio é monopólio estatal, é sobre esse que nós estamos falando neste momento. E, queria anunciar que nos prestigia, com a
sua presença, o nobre Constituinte Artur da Távola, que é o Relator da Comissão maior, à qual
esta Subcomissão, com mais duas, está integrada.
Com a palavra o Presidente da ECT.
O SR. LAUMAR VASCONCELOS- Nobre Deputado, vou responder aqui, mais ou menos, como eu escrevi. Sobre a informatização, a Empresa
tem se informatizado no sentido de agilizar processos e de melhor oferecer os serviços aos seus
clientes. Isso não prejudicou em nada o nível de
emprego da Empresa, tendo em vista que, em
1985 e 1986 ela amplíou os seus quadros em
6 rrul empregados, sem que houvesse uma inversão de um dólar sequer. Sobre as dispensas voluntárias, a que o Sr. se referiu, na época de 1986,
foi exatamente porque lá existia um salário baixo.
Hoje, isso não existe mais. Quer dizer, não esta-

mos sentindo mais nenhuma rotatIvidade. Sobre
o problema da democratização dentro da empresa, nós temos feito os maiores esforços para que
essa se democratize. Hoje nós conversamos com
os empregados, temos com eles um diálogo razoável,já não digo perfeito, porque é um processo
que estamos apnmorando. A Empresa era uma
Empresa fechada e, hoje, nós estamos fazendo
força para que os empregados nos ajudem, cada
vez mais, e ajudem à Empresa.
Não sei se respondi a todas as perguntas de
V.Ex'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aloísio
Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - A minha primeira pergunta é a seguinte:
que tecnologia seria possível acrescentar à ECT
atual em termos de equipamentos ou plenamente
de recursos humanos, para ser utilizado nas épocas de pique? O Presidente disse bem da crise
de fim de ano de 1986, e, particularmente a mim,
afetou muito. Eu postei 12 mil correspondências
em meados de outubro e metade dela só chegou
ao destinatário após a eleição de 15 de novembro.
Foi exatamente desagradável. Penso em termos
de qual tecnologia é possível à ECT utilizar,principalmente nas épocas de demanda mais maciça,
como na época de eleições, época de Natal, etc.?
E a segunda pergunta, o que a ECT espera desta
nossa Assembléia Nactonal Constituinte, além de
manutenção do monopólio estatal?
O SR. LAUMAR VASCONCELOS- Sobre tecnologia, para o aperfeiçoamento do serviço, por
mais tecnologia que exista - vamos dizer - para
correios, sempre o Correio vai ser altamente dependente de mão-de-obra Intensiva, E cito os Estados Unidos que tem 850 mil empregados nos
correios. De forma que a Nação mais industrializada tem esse nível de empregos nos correios.
Sobre o treinamento de recursos humanos, isso
é uma constante na empresa e, talvez seja uma
das poucas empresas que tem um treinamento
em todos os escalões, chegando a ter, inclusive,
uma escola superior de administração postal para
poder prover os seus quadros, uma vez que os
currículos normais não apresentam esse tipo de
curso. Temos essa escola e, inclusive, oferecemos
bolsas a vários companheiros de outros países
que aqui vêm para se aperfeiçoar. Sobre o problema do pique, de demanda, as coisas ficam um
pouco complicados quando o pique é elevado,
não só o problema dos correios, em si e seu
pessoal, mas o problema fundamental de transporte. Para que V. Ex' tenha uma idéia, nós tivemos, durante o período a que V. Ex' se refenu,
que contratar 5 mil viagens extras de caminhão,
porque avião já não era mais disponível a fim
de escoar esse tráfego. O tráfego aéreo, simplesmente estava saturado De forma que, por mais
pessoas que a gente tenha, na entrega dessas
correspondências, vamos sempre ter um problema de infra-estrutura, também, do Pais. Se ela
não estiver disponível para nós fica muito difícil.
Isso ocorreu, por exemplo, em janeiro, quando
os boelngs 707 foram retirados para revisão; eles
funcionavam à noite para nós, e esses boeings,
que transportavam 140 toneladas, de repente, saíram de circulação e não tínhamos substitutos para
eles.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O nobre Constituinte havia pedido a palavra e
vou concedê-la para uma rápida intervenção. Peço, por gentileza, que tente reduzir a sua pergunta
e o mesmo pedido eu faço com respeito à resposta.
O SR. CONSTITUINTEÂNGELOMAGALHÃES
- Dr Laurnar, eu creio que existia entre empresas
do Ministéno deferenças de vencimentos, que a
empresa corrigiu. Sendo assim, procedido isso
melhorou o indice de produtividade? A política
de cursos e a melhoria de equipamentos, com
a automatização para a separação de carta- não
teria dado os índices favoráveis como agora foi
demonstrado?
O SR. LAUMAR VASCONCELOS- V. Ex' tem
razão. Existia uma disparidade entre salários nas
empresas do Ministério. E essa disparidade foi
corrigida a partir de janeiro deste ano. E, sobre
a automação, ela tem ajudado muito no que se
diz respeito à agilização, porque temos tempo curto para o trabalho da correspondência antes dela
partir no avião. Essa-automação ajuda em velocidade, mas ela tem que ser, de uma certa forma,
contida, não pode ser maxírmzada, porque simplesmente é o problema de termos uma pessoa
fazendo um muro em 10 dras ou 10 pessoas
fazendo um muro em 1 dia. Acabamos tendo
muita gente, trabalhando pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradecemos à Empresa de Correios e Telegráfos, através de seu Presidente, neste depoimento,
que fica como subsidios para os trabalhos posteriores de redação do texto constitucional.
E convido, Imediatamente, o Presidente da Telecomunicações Brasileiras SA. - TELEBRÁS,
para se dirigir à Mesa.
Com a palavra o Presidente da TELEBRÁS.
A TELEBRÁS, como todos devem estar informados, é uma empresa holding, do setor de
telecomurucações, que tem toda a responsabilidade na prestação dos serviços públicos de telecomunicação.
O SR. PRESIDENTE DA TELEBRÁS (Almir
Vieira Dias) - Muito obrigado, Srs. Constituintes.
É um prazer muito grande receber esse honroso
convite para falar sobre telecomunicações.
Dado o pequeno tempo que temos, eu disponho de uma série de dados, mformações, gráficos
etc. mas eu vou optar por uma rápida passagem
sobre o que é o setor de telecornumicaçôes, hoje,
no Brasil, e seus príncípars problemas. As telecomunicações, hoje, no Brasil, são compostas, praticamente, de um tripé, onde temos numa das sustentações o sistema TELEBRÁS, com 30 empresas, cada uma operando num Estado, 100 mil
empregados e um orçamento de 160 bilhões de
cruzados, previstos para este ano, e que mveste
cerca de 2 bilhões de dólares, em equipamentos
de telecomunicações. Possui 8 milhões e meio
de terminais telefônicos ou 12 milhões e meio
de aparelhos telefônicos em funcionamento e
atende, num Pais de cerca de 4.500 rnunícípros,
a 2.500 localidades.
Outra parte de sustentação é a indústria. Devemos ter cerca de trezentas indústrias que trabalham praticamente para o setor de telecomunicações, empregando cerca de 30 mil pessoas.
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tendo, como sua principal tônica a produção de
equipamentos, dos quais 95% são de tecnologia
totalment~ nacional. Considerando a alta sofisticação de equipamentos de telecomunicações, esse realmente é um dado muito importante e que
tem chamado a atenção de administrações estrangeiras que aqui nos vísrtam.
E a terceira parte é o mercado, ou seja, os
clientes desses serviços. São 12 milhões de pessoas que dranarnente utilizam os nossos serviços,
que pagam suas tarifas e compram os seus telefones e, com isso, financiam em sua totalidade a
operação e a expansão dos serviços de telecomunicações, neste País, com o qual nós temos o
maior dos compromissos, que é prestar um servi•
ço cada vez melhor
Eu vou me deter mais na parte da TELEBRAS,
especificamente, comentar alguns problemas e
dar alguns subsídios para as perguntas que eventualmente possam ser feitas, mais adiante.
O sistema TELEBRÁSopera em regime de monopólio estatal, são 30 empresas, cada uma num
Estado, com exceção do Rio de Janeiro e São
Paulo, onde temos duas empresas, operando em
áreas distmtas.
O nosso orçamento deve ser o 5° ou o 6° orçamento do País. Em matéria de investimentos são
95% do orçamento do Ministério das Comunicações Nós lidamos com uma mercadoria extremamente difícIl, que é a prestação de serviços
Quanto melhor é o serviço, melhor fica atendido
o usuário e mais exrqente ele passa a ser. Eu
costumo dizer que a maior recompensa que nosso pessoal de telecomurucaçôes tem, é quando
o usuário está silencioso, é sinal de que as coisas
estão Indo muito bem. Nós trabalhamos numa
permanente busca pelos silêncio dos nossos
clientes.
O setor de telecomunicações, como muitos setores, nos últimos tempos, atravessou períodos
de dificuldades. A problemátIca de paralisações
também nos afetou, mas de maneira bem menor,
uma vez que os nossos serviços são praticamente
todos automatizados. De modo que, a nossa dependência de mão-de-obra está voltada praticamente para os serviços de reparos de telefones
que têm defeitos. E como isso ocorre em índices
muito baixos, seriam necessários muitos meses
para que nós tivêssemos problemas de maior
monta. No entanto, nós também tivemos a situação de salários dos nossos empregados regularizada, se não me falha a memória, há uns dois
ou três meses, com um acordo de trabalho bastante razoável e com correções de curvas, especialmente na área de gerentes, que estavam se
afastando das nossas empresas, em busca de
melhores oportunidades já que os salários estavam muito defasados em relação ao mercado.
Isso foi recomposto e, hoje, com satisfação, vejo
alguns desses gerentes treinados, há dez, quinze
anos, em telecomunicações, estão retomando e
melhorando bastante a situação de nossas empresas.
Um outro aspecto importante da atuação do
sistema TELEBRÁSé a parte de Ciência e Tecno10gIa. Nós temos o nosso Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento, em Campinas, que completou, no ano passado, dez anos. Um c~ntro que
é um orgulho para qualquer brasileiro E o centro
mais bem aparelhado da América Latina, recebe
a visita de delegações do mundo Inteiro e é uma

grande realidade. Nós investimos cerca de 60 milhões de dólares anualmente, o que não é uma
quantia muito grande, e já apresentamos coisas
murto concretas Dominamos a tecnologia da fibra ótica desenvolvida totalmente no Brasil. Temos centrais telefórucas de comutação digital, totalmente projetadas e desenvolvidas, Implantadas
e em operação em nosso País
O Brasil pertence ao fechado clube de sete
países que possuem essa tecnologia. Os telefones
públicos, os telefones que nós chamamos o telefone padrão brasileiro, telefone de teclas, os seus
projetos foram desenvolvidos todos no CPQD A
parte de transmissão de voz e de transmissão
de dados, além da parte de comunicações por
satélite, também apresentam um sem número
de produtos cem por cento nacionais Isso permite uma alavancagem muito grande no desenvolvimento do mercado da indústria nacional. Hoje nós contamos com praticamente todos os nossos equipamentos produzidos por empresas
100% nacíonars, com exceção de pouquíssimos
equipamentos de altíssima tecnologia, onde o índice de nactonahzação é sempre superior a 90%
Que problemas nós temos no nosso setor de
telecomunicações? O primeiro problema é com
relação ao crescimento. Eu poderia dizer que, em
maténa de qualidade, o setor de telecomunicações vai muito bem. A qualidade de nossos serviços é comparável a qualquer país desenvolvido.
E não somos nós que o dizemos, é uma opinião
mundial. O nosso problema está na quantIdade.
Nós temos uma planta amda pequena e precrsa
crescer. E, aí vem o nosso problema. O setor
de telecornurncaçôes não é considerado pnontário. Ele vive as suas próprias custas. Eu falava,
há pouco, que o nosso orçamento previsto para
este ano, considerando-se uma inflação de 200% ,
é de 160 bilhões de cruzados, dos quais vamos
destinar cerca de 65 bilhões para Investimentos.
E todos esses recursos virão da nossa venda de
serviços e da venda de terminais telefônicos. Não
há previsão de nenhum empréstimo extemo. E,
aliás, nesse aspecto o setor de telecornumcaçôes
tem condições até de se endividar muito mais,
porque é o setor que tem um grau de endividamento baixíssimo, comparado com outros países,
também desenvolvidos que Investem, e têm dívidas bastante maiores do que as nossas. E também é um setor que, por incrível que pareça,
contribui. Este ano vamos contribuir com 16 bilhões de cruzados para outros setores Nós pagamos um imposto sobre serviços de comunicações, que vem embutido nas contas telefôrucas,
e o recolhemos à União, para aplicação em ferrovias, siderurgias e outras atívidades, consideradas
importantes pelo Governo Federal. Além de nós
contarmos exclusivamente com nossos recursos,
ainda contribuimos com grande parcela, das mais
importantes, de recursos gerados por nossos
usuários, para setores que não são de telecomunicações. A nossa luta constante tem sido no seno
tido de manter essas nossas receitas. Isso é mais
surpreendente ainda, quando eu informo aos Srs
que a nossa tarifa é a mais baixa do mundo Apesar das nossas tarifas baixas, nós tivemos um
lucro de 6 bilhões de cruzados no final do ano
passado, que ainda permitiu fazer os nossos investimentos, conseqüência de algo que, se por um
lado parece muito agradável, do ponto de vista
técnico não o é, e todos nós já estamos sentindo.
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O serviço de telecomurucaçóes, à medida em que
a comunidade evolui, Vai sendo cada vez mais
exigido. Hoje se faz muito mais coisas com o
serviço de telecornurucações do que se fazia há
5, 10 ou 15 anos; hoje se vende, se compra e
se faz tudo por telefone E a área de transmissão
de dados também está exigindo murto de nossos
sistemas Vivemos de tanfas e com tarifas baixas
a situação fica difícil. Em primeiro lugar, com
o aquecimento da demanda por serviços de telecomunicações, que é uma tendência mundial,
nós tivemos um tráfego telefônico, no ano passado, um crescimento de tráfego de telefones, de
30%, quando a média VInha sendo de 7, 8%,
e a média mundial é de 3 ou 4%. Não há central
telefônica que aguente um crescimento, em um
ano, de 30% . Estamos vivendo com um congestionamento de serviços que, a princípio, o aumento de tráfego parece que é muito bom, porque
vai dar mais respeito, no entanto, dada a soflsticação dos nossos serviços, o que acontece é que
se chega a um ponto em que satura e a central
não consegue processar as chamadas. Então,
passa a ser um problema técnico de dificílima
solução, e que nos obriga a fazer investimentos
especificamente na central de expansão que podem ser mvestimentos que amanhã não serão
mais necessários, porque o tráfego pode voltar
à normalidade. E os serviços de telecomunicações, como eu disse aos Srs. é uma mercadoria
extremamente dífícrl de tratar, porque o usuário
possui o telefone 365 dias por ano, 24 horas por
dia Mas, no momento em que ele tira o telefone
do gancho e não funciona, aquele serviço é uma
droga, não serve. Então, o trabalho constante de
se manter a imagem pode-se perder, às vezes,
num problema desses; a pessoa precisa do telefone, não pode, não tem ..., às vezes, é uma atendente que dizalgo de desagradável ao nosso cliente e nós vamos ter que conquistá-lo, ou um erro
em uma conta, embora nós tenhamos 0,4% de
erros nas nossas contas; às vezes pode acontecer
e até o sujeito ficar convencido de que não haverá
novos erros. FInalmente, eu queria fazer considerações, também como disse o nosso Presidente
da ECT, com relação ao monopólio dos serviços.
Como eu disse aos Srs. nós temos 10 mil e 500
localidades servidas no Brasil inteiro. Só no ano
passado, foram quase 2 rml novas vilas, pequenos
povoados, lugarejos que se beneficiaram com serviço telefônico. Eu diria que 150 cidades representam 90% da nossa receita e, as demais, são
coisas muito pequenas. O passado nos mostra
que quando havia os canadenses operando o que
eles chamavam de complexo CTS, Rio,São Paulo,
Minas Gerais e Espírito Santo, pouca coisa se
fez em matéria de interíorização Muito pouca coisa! Quando o Govemo passou a assumir os serviços, nós passamos a atender e expandir os serviços para o interior, de uma maneira muito grande.
E, hoje, temos aí 10 mil e 500 localidades atendidas E difícilpara os Srs. que viajam muito, encontrar pontos onde não haja serviço telefônico. Todos os Municípios possuem e temos mais cerca
a reivindicação permanente de Prefeitos, Deputados, Senadores, e Governadores, é para que o
serviço seja expandido, o Prefeito, primeiro quer
um posto de serviço; quando o tem, dois meses
depois ele quer expandir, seis meses depois ele
quer rede urbana; daqui a um ano ele volta e
quer o DDD; depois quer a expansão do DDD.
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Quer dizer, é uma permanente solicitação. Estou
à disposição dos Srs. para qualquer esclarecimento adicional, e agradeço a gentileza da atenção.
(Palrnas.)

o SR. PRESIDENTE (Arold de Oliveira) - MUlto obrigado, Dr. Almir. Naturalmente, os espaços
que não foram devidamente cobertos vamos agora, ter a oportunidade, nesse período de debates,
de cobn-los Está aberto para as questões.
o SR. CONSTITUINTECHICO HUMBERTOEu gostaria de saber do Ilustre Presidente se ele
tem noção ou se tem conhecunento do volume
de repasse, que hoje é feito pelas empresas estatais de teleforua para as empresas particulares
pelo FNT, a título de pagamento de possíveis serVIÇOS sobre os interurbanos.
O SR ALMIR VIEIRA DIAS - Pagamentos de
nossas empresas a empresas particulares? Que
empresas?
O SR CONSTITUINTECHICO HUMBERTOEmpresas particulares de telefonia. Empresas que
exploram a telefonia, as empresas particulares
que exploram o setor.
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS- Nós temos, fora
do monopólio de telecomurucaçôes no País, três
empresas. Uma delas, maior de todas, que opera
no Triângulo Mineiro, é a CTBC, que por decreto
do Presidente da República tem concessão, se
não me falha a memória, até 1990 ou 91. Temos
a Companhia de Londrina e a Companhia de RIbeirão Preto, que só operam as redes urbanas,
as prefeituras ainda operam. Os demais serviços
são todos operados sob regIme de monopólio
Essas empresas são tratadas de forma ngorosamente Idênticas às nossas 30 empresas, segundo
uma repartição de receitas válidas no País todo
e estabelecidas pelo MinIstérIO das Comumcações Em linhas gerais, cada empresa tem o que
chamamos de percentual único, e no tráfego mútuo entre empresas, esse dinheiro é repartido entre elas a partir de um modelo técnico - que
está à disposição dos Srs. para consulta - e cada
empresa tem um percentual específico de modo
a manter o equilíbno. Não sei se alcancei a sua
pergunta.
O SR CONSTITUINTECHICO HUMBERTONa verdade, não foi o que eu gostaría de ouvir,
quer dizer, não estou questionando nem cobrando, absolutamente, quero que o Sr. entenda assim. Não faço parte desta Subcomissão. É apenas
porque nos tem chegado ao conhecimento de
que há um volume de repasse da ordem de quase
90% desse serviço para as companhras particulares.
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS - Não. Eu terího
a impressão de que está havendo talvez um malentendido, Nas empresas de telecomunicações
o que acontece é o seguinte: nós temos dOIS tipos
de tráfego, o tráfego Intra-estadual, ou seja, o tráfego que nasce e morre em cidades de sua área
de concessão e o tráfego interestadual. Por exemplo, uma ligação de (Iberlándra para Salvador é
feita através dos circuitos da CTBC e entra numa
central-trânsito da EMBRATEL, vai até Salvador
e entra nos equipamentos da TELEBAHIA Então,
envolve três empresas, e é feita uma repartição,
a partir daí, com esse critério, só nesse aspecto

é que é feito esse rateio, mas à luz dessa informação.
O SR CONSTITUINTECHICO HUMBERTOEm proporções, em condições, em percentuais
iguais?
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS-

Não Os percen-

tuars variam em função desse modelo. Mas são

muito próximos. Para lhe dar uma idéia: em linhas
gerais a EMBRATELfica com cerca de 20%, este
ano 21 %, e as empresas estaduais ficam com
80%. É proporcional aos Investimentos necessários àquela operação. Uma empresa, uma rede
urbana é infinitamente rnars cara do que o meio
de transmissão. Então, o que norteia esse rateio
são os investimentos de cada uma das empresas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós hoje temos o príviléqío de receber vários visitantes que não são desta Subcomissão ou não
têm frequentado esta Subcomissão, entre eles o
nosso Ilustre companheiro ConstItuinte Roberto
Jefferson, que vai colocar a sua questão, e cito
também o nosso nobre Constituinte Roberto
Campos, que nos prestigia, entre outros que estão
aqui presentes.
O SR CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Eu agradeço, Sr. Presidente, e posso esclarecer Na realidade, não pertenço a esta Comissão, faço parte da Comissão da Ordem Econômica, mas não poderia me furtar de, neste momento, estar presente ao tema debatido que é
a manutenção do monopólio das empresas de
telecomunicações e correios
Fiquei absolutamente convencido, após a explanação de Dr. Laumar Vasconcelos, da Empresa de Corretos e Telégrafos, da necessidade de
se manter o monopólio estatal da exploração de
serviços, e fiquei convencido, também, que a automação dos serviços no Correio não está levando
ao desemprego porque, no momento que o sefViço prestado melhora de qualidade, é necessário,
inclusive, até uma maior contração de mão-deobra para poder sustentar esta confiabilidade conquistada.
Eu mdago do Presidente da TELEBRÁS, Dr
AlrmrVieira,sobre a necessidade de manutenção
do monopólio dos serviços de telecomunicações,
porque, pelo que entendi da explanação que fez
V. S', temos 3 ou 4 Estados da Federação que
sustentam, inclusive, a intenonzação do serviço
que, enquanto na lnfcratlva privada, não atendia
aos reclamos do intenor, ficava só gravitando em
termos dos Estados mais flCOS da Federação. Então gostarIa de ouvir, mais profundamente de V.
S', essa sustentação, essa informação no sentido
de se manter esse monopólio. E faço uma segunda pergunta: se esse processo de automação de
serviços da TELEBRAS, esses processos de pesquisas, de conquistas na Informática não levará
ao desemprego os homens que trabalham nessa
área?
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS- Pois não, nobre
Constituinte, em primeiro lugar, com relação ao
monopólio.
O setor de telecomunicações deve, na minha
opinião, ser monopólio, e monopólio do Estado.
Por quê? Primeiro, porque num País de dimensões como as do Brasil e com essas diferenças
de regiões, necessariamente o empresário por na-
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tureza VIsa ao lucro, ele quer pnrneíro explorar
os mercados mais ricos. E, como citei no passado,
os canadenses, quando operavam teleco1'nunicações no País, operavam Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais e Espírito Santo, e muitos outros
exemplos onde as empresas estrangeiras somente operavam nas capitais e o interior não tinha
absolutamente nada.
Também, um outro aspecto Importante, são
os serviços sociais, que o setor de telecomunicações apresenta. Em dois anos, dobramos a rede
de telefones públicos, o telefone público é altamente deficitário. Primeiro, porque, infelizmente,
por razões culturais, a conservação pelos nossos
usuários é precaríssima, obriga-nos a uma manutenção muito cara Lembro-me que em Salvador
a cada mês, nós tínhamos um número de consertos de telefones públicos Igual ao número de
aparelhos existentes, telefones que consertávamos 5 vezes no mesmo dia. E, paradoxalmente,
quanto mais rICO era o bairro, maior era o índice
de depredação.
Outro ponto que enfatizo é nós estarmos operando hoje em 6.000 VIlas, povoados, lugarejos,
que, por serem distantes e pobres, precisam do
telefone, principalmente por razões sociais, e hoje
demoraria muito para que a iniciativa privada lá
chegasse. São investimentos caros. Um postozinho telefônico numa vila, no interior do Maranhão, custa-nos mais de 300 mil cruzados e nos
dá uma receita de menos de 50 mil, porque o
pessoal é pobre é só fala quando precisa mesmo,
mas precisa falar e há que se colocar. Então,
esse trabalho, acredito, só possa ser feito com
o monopólio. Essa é a minha opinião.
Já, serviços rnars sofisticados, trasmissão de
dados e etc. que hoje no mundo estão sendo
privatizados, estamos ainda engatinhando nessa
área e acho que o mundo evolui e devemos estar
sempre abertos e atentos para as evoluções. Mas,
na atual conjuntura e na parte de telefonia, não
tenho a menor dúvida de que o Brasil necessita
desse monopólio.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos ainda dOIS Constituintes ínscntos e o tempo já está convergindo para o final, então pediria
que as questões fossem colocadas o mais sumanamente possível. Há um terceiro, vamos ver como vai ficar o tempo Constituinte Caó
Com a palavra o nobre ConstItuinte Roberto
Campos
O SR CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, muito obrigado por permitir a
palavra a este vísrtante noturno, que não é membro da Comissão.
É natural que os monopolistas defendam o monopólio, entretanto, o monopólio é algo profundamente antidemocrátíco Todo monopólio implica
numa cassação a alguém do direito de produzir
ou servir; todo monopólio implica em VIolação
da livreescolha do usuário. Por isso, sou in Iimine
antipático aos monopólios por considerá-los antidernocráncos, além de nos privarem de meios
de aferição de eficiência Serão os Correios e Telégrafos ou a TELEBRÁS eficientes> Não sabemos,
não há que comparar.
Os exemplos, as pequenas Ilhas de serviços
telefôrucos que existem no setor privado são microexemplos e não permitem, realmente, um teste
de eficiência. Gostaria que houvesse grandes em-
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presas telefônicas privadas para podermos compará-Ias em termos de eficiência e serviço ao
usuário com a TELEBRÁS.
Uma indagação que gostaria de fazer seria
quanto às fibras óticas, precisamente. Se bem
me lembro,' a TELEBRÁS, por simples edItai de
concorrência, acabou concedendo um monopólio na produção de fibras óticas, por cinco anos,
a uma empresa, aliás unia eficiente empresa privada, um grupo murto capaz, ABC Sistems, se
não me engano, e prometeu que, ao fim de 5
anos, adrrutíríaa este privilégiouma outra empresa, se'não me engano a ELEBRA Isso é profundamente ilegal, criou-se primeiro 'Um monopólio
sem lei, só se pode criar monopólios por lei federal, por motivos de segurança nacional e, atestada
a comprovada incapacidade da empresa privada
de produzir a mercadoria ou prestar o serviço.
Isso é o que reza o art. 163 da Constituição ainda
em vigor.
No caso, pnmeiro cnou-se um monopólio, depois criou-se um duopólio, ou está para se criar
um duopólio, não sei se a ELEBRAjá foi contemplada com este privilégio. Seja monopólio, seja
duopólio é completamente ilegal, é um desrespeito à Constiturção, isso é que é lamentável neste
País. Estamos fazendo a 8' Constituição e tenho
a mais absoluta certeza que a descumpriremos
descaradamente como descumprimos todas as
outras.
Uma segunda pergunta refere-se a um serviço
que a economia modema exige para aumentar
a eficiência do empresário, serviço móvel de telefone. Atá agora, a par de casos isolado;; em Brasília,não me consta que isso seja ainda urna-prática
no País.Já é um instrumento de trabalho considerado indispensável para o empresário moderno.
Porque a TELEBRAS não privatiza esse serviço,
não dá imediatamente a empresas? Aliásacredito
que alguns empresários já solicitaram o privilégio
de prestar este serviço e nós, usuários, certamente
ficaríamos gratos.
O ilustre Diretor queixa-se, e com fundadas razões, do desvto do Fundo Nacional de Telecomunicações para aplicações outras, do que resultou
uma escassez de fundos para a expansão e a
melhoria de qualtdade do serviço telefônico. Parece que S. Ex"é um pouco otimista quanto à qualidade dos serviços, A piada COrrente aqui em Brasíha é que não há conversação telefôruca, há convenção telefônica, tanos e tão estranhos são os
ruídos.que se ouvem durante as Itgações.
Um meio excelente de angariar recursos adicionais seria precisamente privatizar, vender ações
das empresas, e os usuános ficariam, certamente,
felizes em comprá-las e podendo, eventualmente,
até adquirir o controle.
Privauzaçào; já se tem realizado em alguns países e os dOIS mais notáveis exemplos são da Bnstish Telecorn. Eu que vivi na Inglaterra, durante
muito tempo, ser que era um serviço estatal muito
ineficiente e que hoje transformou-se num serviço
privado eficiente, e a Nipon Telephone And Telegraph Company, que está no Japão em processo
de privatização.
Ai não me parece ter existido um problema
de quahdade, foi mais problema filosófico do Governo japonês em explorar as virtuosidades do
mercado porque os serviços da NTT - Nipon
Telephone and Telegraph - eram, a meujuíz~

e nas minhas visitas ao Japão pude comprová-lo,
bastante satisfatónos
Mas,Sr. Presidente, se há escassez de recursos,
por que não vender ações? Conheço bastante
bem a história que serviu a V. Ex' comojustificativa
para o monopólio. É a não interiorização dos velhos serviços prestados pela empresa canadense,
e, também, por uma empresa americana rrr Conheci bem esse problema por que essas empresas foram encampadas; a rrr foiencapada violentamente; a CTB estava em vias de encampação,
havia movimento nesse sentido, havendo uma
enorme fricção internacional. Coube-me, como
Ministrodo Planejamento, apesar de pnvatista, nacionalizar essas empresas, foi uma nacionalização
negociada do serviço telefôruco.
Qual a razão para que um prívatísta, como eu,
acabasse estatizando essas empresas? A razão
é que a decalagem tanfáría era brutal, as tanfas
telefônicas eram ridículas e não havia condições
populares para tornar aceitável um aumento de
tarifas em favor de empresas estrangeiras e, sequer, de empresas privadas nacionais. Por esse
motivo fOI necessário estatizar essas empresas
na esperança de que depois se privatizassem.
Com isso fizemos brutais aumentos de tarifas e
o serviço passou a melhorar a partir dó primeiro
governo revolucionário.
Minha última pergunta, Sr. Presidente, uma vez
que está esgotado o tempo, é a seguinte. Houve,
ou não, atrasos na montagem de serviços telefônicos e na satisfação de encomendas de usuários,
pela relutãncra da Secretana Especial de Informática em dar licenças de importação? Sabemos
que essa Secretaria é intrusa, ela quer abranger
numa defimção de informática toda a eletrônica
de semicondutor, o que Significa toda a eletrômca
moderna, e por isso acredito que ela deve ter
emperrado enormemente a ação da TELEBRÂS,
causando prejuízos aos usuários e atraso nas instalações E ou não verdade a afirmação que faço?
O SR.ALMIR VIEIRA DIAS - Meu nobre Consntumte, vou ver se me recordo de todas as perguntas, se não me falha a memória, são 5.
A primeira pergunta é com relação a fibras óticas. As fibras óticas, que hoje o Brasil se orgulha
de produzir com tecnologia própria, foi desenvolvida no CPQD: tiveram mício há cerca de 6
a 7 anos atrás Estou há 2 anos na TELEBRÁS.
não conheço esses meandros aos quais V Ex'
se referiu, mas quero lhe assegurar que a política
do Mmistériodas Telecomunicações em relação
à aquisíção de equipamentos é de concorrência,
preferencialmente entre empresas genuinamente
nacionais. Essa é a nossa política e é a que estamos adotando.
Em casos onde o produto é desenvolvido com
tecnologia exclusivamente nacional, porque no
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento fmancíado
pelo Governo, data venia, meu nobre Constituinte, rrunha opinião é que deva ser dada a empresas genuinamente nacionais todo produto que
for desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- A sua opinião é muito respeitável mas a lei
é mais respeitável que a sua opimão.
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS - O segundo ponto
era a telefonia móvel. Atelefonia móvel, no Brasil,

Quinta-feira 14

145

está sendo iniciada mais precisamente este ano;
dentro de 15 meses deveremos ter no Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasíliasistemas modemos de telefoma móvel. As licitações
estão sendo feitas, se não me falha a memóna
este mês. A intenção é que o serviço seja explorado por nossas empresas, é um serviço altamente rentável e seguramente vai contribuir para
o desenvolvimento de regiões mais carentes. Os
serviços rentéveis são sempre os primeiros a serem solicitados pela iníciativaprivada, sempre. Eu
até concordaria em dar o serviço de telefonia móvel para uma empresa privada desde que ele também operasse a minha rede de telefones públicos
altamente defic!&ria.
A terceira pergunta é com relação a recursos
e a venda de ações. Efetivamente, estamos vendendo ações a nossos clientes, porque nós temos
uma mecânica de autofinanciamento de vendas
de terminais e nós damos em contrapartida ações
para esses clientes. Então, 30% dos nossos recursos vêm daí, da venda de ações.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Votantes?
O SR. ALJ.1IR VIEIRA DIAS - Votantes. Hoje,
coincidentemente, tivemos uma assembléia geral
ordinária muito rnovímenta-ía, Somos a empresa
que tem o maior número de aciomstes, temos
cerca de 3 milhões de acionistas da TELEBRÁS,
quase todo usuário de telefone é acionista da TELEBRÁS. para nosso orgulho, ele é um vigilante
da nossa produtividade, inclusive.
Com relação aos nossos recursos, Sr. Constitumte, temos recursos, com tarifas justas temos
recursos para investir em telecomunicações a nívets que nos interessam. O que nós pedimos é
que nos deixem com os nossos recursos, quero
contnbuir cada vez menos para outros segmentos, já que nunca tivemos o pnvíléqro de receber
dess~s segmentos outros quaisquer recursos, e
considerando que telecomunicações é um setor
extremamente prioritário e que vem num crescimento muito grande de utilização, nós precisamos desses recursos gerados em telecomunicações, para aplicação em telecomumcações. Essa
é a nossa reivindicação
Quanto à Informática, não posso dizer que em
função de atrasos de gUias de importação, ou
de autorizações da SEI, nós tenhamos tido qualquer prejuízo. Não é verdade. A SEI tem dado
as autorizações que a indústria tem solicitado.
ACACEX. dentro da política de redução de importações, em algumas vezes pondera e reduz esses
limites, que é saudável, porque força a nacionalização do nosso parque industrial,mas não chega
a prejudicar o cumprimento de nossos prazos
com relação à entrega de telefones
Estamos até vivendo um momento particularmente importante onde as nossas importações
vão aumentar um pouco porque estamos introduzindo a tecnologia digital em telecomurucaçóes,
Espero ter atendido ao nobre Constituinte nas
suas questões.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente pede desculpas por ter que interromper este fluir tão natural de mformações, tão importante para o nosso Plenário. Mas, infelizmente,
temos o problema do tempo e quero, também,
desculpar-me com os nossos prezados Consn-

146 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONALCONSTITUINTE (Suplemento)

tuintes Onofre Corrêa e Carlos Alberto Caó, porque, realmente, convergiu o nosso tempo e não
podemos sacnficar mais essa nossa platéia e nós
mesmos, no dia de trabalho, e pediria que deixássemos as questões para a próxima palestra.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, um pouco de tolerância.
Eu teria uma pergunta direta, porque declinei exatamente daquilo que, parcialmente, eu ma indagar, porque já houve a indagação
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, pela ordem, se o nobre ConstJtuinte Onofre
Corrêa abre mão...
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALB'ERTO
CAÓ- Direta, uma pergunta direta.
O SR. CONSTITUINTE ONOFRE CORRÊANós vamos cumprir o Regimento, não é? Abro
mão do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, por favor, diretamente, nobre Constituinte
Carlos Alberto Caó.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- O Presidente da TELEBRÁS fixou-se muito no estoque que temos, hoje, de uma produção
interna de tecnologia, que é um elevado índice
de nacionalização, comparável aos padrões de
países europeus.
Então, o que eu gostaria de perguntar, diretamente, é o seguinte: além da Standart Eletríc,
da Siemens, da Ericson e da NEC, hoje sob controle do grupo Roberto Marinho, quais são as 011tras empresas nacionais que fornecem equipamentos de elevado nível tecnológico para o sistema de telecornurucações brasileiras?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Para uma resposta.direta, com a palavra o Presidente da TELEBRAS.
O SR. ALMIR VIEIRA DIAS - Eu não posso
dar uma resposta direta porque o número dessas
empresas é muito grande, é imenso.
Temos 300 empresas que trabalham conosco,
todas com produtos de alta tecnologia. É muito
grande, é muito grande, efetivamente.
E as únicas empresas que trabalham sob o
regime de multinacionais, vamos dizer de capital
misto, são na tecnologia de comutação altíssima,
tecnologia de comutação de grande porte, que
são a NEC, a Siemens e a Ericson, grandes e
tradicionais fornecedoras de equipamento de alta
sofisticação no mundo inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, vamos agradecer ao nosso conferencista
pelo depoimento que muito nos esclareceu, que
muito nos Ilustrou, e vamos convidar, a seguir,
para o seu depoimento, o Presidente da RADIOBRÁS (Palmas.)
Com a palavra o Dr. Antônio Martins, Presidente
da RADIOBRÁS.
O SR. ANTÔNIO MARTINS - Srs. Constituintes, a RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Radiodifusão - foi cnada para:

10 unificar o comando operacronal das
emissoras de rádio e difusão sonora e rede
de retransmissão e repetição de TVdo Governo Federal, e atender às locahdedes julgadas

estrategicamente importantes para a integração nacional;
2° divulgar as realizações do Governo Federal nas áreas econômica, política e social,
visando, no campo interno, à motivação e
o estímulo da vontade coletiva para o esforço
nacional, o desenvolvimento, e, no campo
externo, o conhecimento da realidade brasileira.
São objetivos da RADIOBRÁS:
- implantar e operar emissoras e explorar
o serviço de radiodifusão do Governo Federal;
- implantar e operar suas próprias redes
de repetição e retransmissão de radiodifusão,
explorando os respectivos serviços;
- realizar a difusão de programação educativa, produzida pelo órgão federal próprio,
bem como produzir e difundir a programação informativa e de recreação;
- promover e estimular a formação e o
treinamento de pessoal especializado, necessáno às atividades da radiodifusão;
- prestar serviços especiahzados no campo da radiodifusão;
- exercer outras atividades afins que lhe
forem atribuídas pelo Ministério das Comunicações.
Em resumo, a RADIOBRÁS tem como funções:
entreter, educar, informar e integrar, prestando
serviços à comumdade, tendo o cuidado de preservar a Identidade cultural do País, principalmente a Amazônia Legal.
A RADIOBRÁS, hoje com 33 emissoras de rádio, 5 emissoras e 2 repetidoras de televisão, fOI
criada em dezembro de 1975, através da Lei rr
6.301, quando o Governo Federal instíturu a política de restauração de serviços de radiodifusão
de emissoras oficiais.
Apesar da controvérsia em torno da exploração
dessa atívidade pelo Governo, não tenho receio
de afirmar que o Governo deve dispor de sistema
próprio de produção, geração e divulgação, não
só para distribuir informativos sobre as suas atividades, como para suprir eventuais deficiências
do setor privado, que, tendo objetivos comerciais,
nem sempre pode dispensar o espaço necessário
à difusão cultural, aos programas educativos e
ao noticiário oficial.
Até a criação da RADIOBRÁS, o Governo Federal contava com as transmissões da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e com a Rádio Nacional
de Brasília.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi formadora de talentos não só para o rádio, como também para a televisão
Seu acervo é hoje consultado por professores,"
estudantes, intelectual, pesquisadores, que desejam conhecer a história do rádio brasileiro.
As emissoras do RIO de Janeiro e de Brasília
compõem o sistema de Rádio da RADIOBRÁS,
participando ativamente de suas comunidades e
levando a todo País, através de transmissões em
ondas curtas, uma programação cultural e Jornalística
Na RADlOBRÁS a emissora que nós consideramos como carro-chefe, em termos de eficácia,
é a Rádio Nacional da Amazônia, que opera em
ondas curtas e que é sediada em Brasília.
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Com o objetivo de integrar a Amazônia aos
demais Estados Brasileiros, a RADIOBRÁS inaugurou, a 10de setembro de 197~ansmissões
em ondas curtas para a Amazônia, levando aos
habitantes daquela região um smal de rádio de
alta qualidade e uma programação voltada para
os interesses e necessidades de uma população
até então condenada ao isolamento e à influência
cultural estrangeira, já que, face a reduzída densidade demográfica da área, a iniciativa privada nacional não se habilitava a explorar o serviço de
radiodifusão ali.
A programação é transmitida pela Rádio Nacional da Amazônia, através de sistema de alta potênCIa, de 250 quilowatts, nas faixas de 31, 25, 19
.
r
e 45 metros.
As transmissões para a Amazônia têm início
diariamente às 6 horas da manhã e se encerram
às 23 horas.
Ao longo dessas 17 horas, a emissora divulga
a boa música popular brasileira e uma programação informativa, que leva à população da região o que vai pela Amazônia, pelo Brasil e pelo
mundo.
Apresenta-se como uma emissora moderna,
voltada para o entretenimento, mas cumpre, também, importante função social, à medida em que
dá orientação sobre saúde, higiene, agricultura,
direito em geral. Além disso, transmite recados,
aproximando, dessa forma, parentes e amigos
distantes, localizando pessoas desaparecidas.
O sucesso dessas transmissões pode se medir
pelas milhares de cartas que chegam à emissora
draríamente, numa média de 13.500 cartas por
mês. Essa emissora já recebeu, em alguns anos,
perto de 50 mil cartas por mês.
Nessas cartas os ouvintes podem participar de
alguma forma da programação, ora pedindo para
rodar música de sua preferência, ora fazendo consultas, ora pedindo para transmitir recados, e, algumas vezes, para elogiar o programa ou para
pedir desembaraçamento de processo burocrático que tramita aqui em Brasília ou em outras
áreas do País
Os programas dirigem-se ao público em geral,
mas há também aqueles dirigidos ao público mais
jovem às mulheres e às crianças.
A programação para a Amazônia, apesar de
dirigIda a uma região específica, atinge também
outras áreas do território nacional, e, inclusive,
paises como o Japão, Finlândia, Estados Unidos
e Suécia, que, habitualmente, mandam-nos correspondência aqui para Brasília.
Há também uma rédro instalada em Manaus,
que controla pequenas emissoras situadas em
pontos do Norte, como Porto Velho, Alta Floresta,
Sinópolis, Tefé, Macapá, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, São Félix do Araguaia, São Gabriel e Tabatinga.
Em Fernando de Noronha mantemos uma rádio FM atendendo à população da ilha.
Além da Rádio Nacional da Amazônia, que fala
para aquela região e que atinge outros países,
temos, também, a Rádio Nacional do Brasil, que
foi criada para divulgar o País no exterior, levando
até aos nossos ouvintes estrangeiros uma visão
real do que é o Brasil de hoje. Esse trabalho visa,
sobretudo, a desfazer a imagem deturpada de
que o Brasil é SImplesmente o país do samba,
do futebol, dos grandes problemas econômicos,
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e que sua capital é Buenos Aires, o que se oUVIa
dizer até há bem pouco tempo.
É a única rédro no Brasil trensrmtída em vénes
freqüências, com noticiário diário, atual, informando com precisão o que acontece no nosso
dia-a-dia.
Com transmissão em cinco Idiomas: inglês,
francês, espanhol, alemão e português, atingindo
todos os continentes, a Rádio Nacional do Brasil
desenvolve uma programação onde fazemos
mostrar ao resto do mundo um país moderno,
desenvolvido, contradítório, rico, pobre, exuberante em todas as suas belezas naturais, mas com
problemas peculiares, como qualquer outro país
do mundo. Com uma audiência por cartas, que
atinge a média de 1 000 relatórios de ouvintes
por dia, vindas de todas as partes do mundo.
ARADIOBRÁS tem, ainda, o sistema FM, que
é mais conhecido nas CIdades, que tem como
objetivo integrar a programação realizada em cada emissora da Rede RADIOBRÁS, de tal forma
que Brasília, sede de empresa, encontre os meios
de, efetivamente, exercer o comando necessário
para o desempenho das atividades para as quais
foi criada.
O sistema FM orienta o funcionamento de 15
estações localizadas na regIão da Amazôma, na
região Amazônica, Mato Grosso, Rio de Janeiro
e Brasília.
Nossa filosofia de trabalho procura situar a FM
como espelho da cultura nacional, abrindo espaço para as diversas manifestações da arte brasíleira

Nós temos, finalmente, aqui em Brasiha, uma
emissora de televisão, a TV Nacional, Canal ",
que até bem pouco tempo tinha programação
comercial convencional e que, a partir do instante
em que as demais emissoras, em que as demais
redes instalaram suas estações aqui, resolveu partir para uma programação mais díngida para o
lado jornalísttco, para o lado musical
Esta emissora tem, também, a função de prodUZIr informativos, de produzir mensagens do Governo, e esse objetivo foi consolidado a partir do
instante em que a Assembléia Nacional Consntuinte a elegeu para produzir e gerar, para o resto
do País, o seu DIário da Constituinte.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Agradecemos ao Dr. AntÔnIO MartIns, e eu queria
esclarecer, também ao Plenário e aos nossos convidados, que está há menos de uma semana na
Presidência da RADIOBRÁS, e esse seu depoimento nos dá o perfil desta empresa estatal que
explora o serviço de radiodífusão. E queria colocar
à disposição do Plenário desta Subcomissão os
outros integrantes da equipe do Ministério das
Comunicações que estão aqui presentes, caso,
nesse setor de radiodifusão, haja questões que
não sejam pertinentes ao tema da própria RADIOBRÁS, mas que deveriam ser esclarecidas.
Como essa é uma área em que sabemos que
existem propostas de modernização, de novos
mecanismos de concessão, etc, temos aqui presentes, hoje, estão na platéia e poderão, caso seja
solicitado pelos Srs. Constituintes, prestar esclarecimentos, o Dr. Rubens Bussacos Júnior, que é
o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Telecornurucaçôes, que é o responsável pelo início
do processo de concessão do serviço de radiodifusão, e, depois, é responsável pela fiscalização
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desse serviço, de acordo com a legIslação e norque continuam ociosos. Para dar um exemplo
mas em vigor.
mais próximo de mim, e o nobre Presidente coAcompanha-o o Diretor da Divisão de RadIodí- nhece essa realidade de Pernambuco, temos 2
fusão, do mesmo departamento, Dr. Roberto Bloá emissoras à disposição desse trabalho.
Uma é a Televisão Universitária, que é uma
de Sousa. Também, na fase mais política, mais
de discussão técnica, de alocação desse espectro
TV Educativa, como diz aqui o artigo, e, a outra,
de radrofreqüência, onde são alocadas, digamos uma TVestatal que é uma filiada do Sistema Brasiassim, as emissoras de rádio e televisão, que é
leiro de Televisão.
Aproveito a presença do presidente e da sua
a Secretaria de Radiodifusão, temos aqui a presença do Sr. Secretário, Dr. Lourenço Nassib Cheequipe, para saber até quando poderemos tomar
hab, que é da Secretaria-Geral, uma das Secre- a iniciativa de usar esse tempo. O que diz a Mesa
tarias muito importantes do Ministério das ComuDiretora da Assembléia Nacion~l Constituinte é
nicações.
que não há recursos. Mas não são necessários
Acuso, também, a presença do Secretário do
recursos apenas para botar uma imagem no ar,
Ministério das Comunicações, Dr, Mauro Porto,
em comparação com o trabalho que faz hoje aqui
e o Dr, Salomão Weinberg, este Secretário-Exe- a equipe que filma as atividades das Comissões
cutivo do Grupo Interministerial de Componentes
e das Subcomissões. Aproveito, assim, a presença
e Materiais de Comunicações. Este grupo integra
da equipe da RADIOBRAS, para esclarecer niío
vários Ministérios e fOI o responsável, dentro do
apenas a minha curiosidade, mas a do Fausto
setor de telecomunicações, pelo desenvolvímen- ., Rocha, que acabou de sair por motivos partícuto, desde o início, de uma política buscando a
lares, e outros companheiros que gostariam de,
nacionalização do componente, quer dizer, busem seus Estados, usar isso. .
cando substituir o componente por componentes
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Vou considerar como uma questão de ordem,
fabricados no Brasil. E, justamente, reduzindo a
nossa dependência àquele tempo, dos componobre Consntuínte Paulo Marques, porque realmente essa matéria foge ao escopo do depoínentes, coisa que hoje nós notamos que temos
uma grande dependência em outras áreas de alta
mento.
tecnologia, como é a dependência do chíp, no
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUEScaso da Informática.
Alguém tem de nos dar uma informação.
Esses Srs , funcionalmente representantes da
Comunicação, estão à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa pode dar essa informação ao nobre ConsPassamos imediatamente aos debates.
tituinte. Já temos relacionamento nesse sentido.
Com a palavra o nobre Constituinte Paulo MarTanto quanto estamos informados, as equipes
ques.
que estão produzindo esses programas para a
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES televisão e para o rádio estão encarregadas de
Nós viemos para debater a questão da nossa Subouvir, dentro do nosso universo, digamos, de Ascomissão, mas, apenas para aproveitar a presença
sembléia Nacional Constituinte, as opímões dos
do Presidente da RADIOBRÁS, cuja equipe tamConstituintes. O que houve, e que realmente é
bém está aqui presente, quero cobrar um esclareuma reclamação nossa - se me permite agora
cimento, já que nós, na fase de elaboração do
uma opinião pessoal - foi essa renovação. Isso
Regimento Interno, conseguimos fazer a aprovaporque, em política, não existem espaços vazios,
ção, aqui, de um artigo - art. 78 - que determina
sabemos disso. Nós disputamos, estamos sempre
que as emissoras de televisão, estatais e educabuscando esses espaços, é a realidade da vida
tivas, cederão até 60 minutos de sua programação
competitiva que estamos vivendo. E o espaço no
diária ao serviço de divulgação, para realização
rádio e na televisão para o político, em particular
dos debates sobre temas constitucionais.
para o político hoje Investido no mandato de
Nós sabemos, Sr. Presidente, e os companheiConstitumte, no meu entender, é uma busca de
ros que aqui estão, que há uma enorme dificulcada um. É claro que temos de ter à disposição
dade, num momento em que o Congresso passou
esses mecanismos, e eles estão à disposição. Depor uma renovação de 70% de seus integrantes,
vemos buscá-los. Conhecemos a realidade desta
para aqueles que aqui estão empenhados em dar
Casa, em que, se não houver essa disputa, essa
sua contribuição para a elaboração da nova Carta
corrida, evidentemente 90% dos Deputados e SeMagna do País, de expor os seus pontos de vista,
nadores passam por aqui sem um espaço na imaté por que não existe uma convivência com os
prensa.
próceres aqui da imprensa nacional.
O espaço na imprensa não é uma dádiva da
E temos procurado saber da Mesa até quando
imprensa ou de um regulamento interno para os
essas empresas vão cumprir, se a nossa SubcoConstituintes; ela, na realidade, está à disposição
missão de Comunicação tem a responsabilidade
para que os Constituintes ocupem esse espaço,
de discutir as questões que dizem respeito a essa
e esse espaço está ocupado, a menos de pequeárea.
nas alterações.
Eu gostaria,de aproveitar e saber do Presidente
Estou encarando dessa maneira e deixaria isso
da RADIOBRAS, já que o nosso Regimento Intercomo uma questão de ordem, porque foge realno reza que a Empresa Brasileira de Radíodifusão,
mente.
a RADIOBRÁS, tem, ao lado da Empresa BrasiPediria ao Presidente da RADIOBRÁS que, após
a nossa reunião, prestasse esses esclarecimentos
leira de Notícias - EBN - com apoio do serviço
de divulgação da Casa, a responsabilidade de geao nobre Constituinte Paulo Marques, que está
rar esses programas, quando isto irá acontecer;
realmente interessado. Peço desculpas por assim
porque, apenas para concluir o meu raciocínio,
proceder, mas temos de nos manter dentro da
em cada Estado deste País há uma televisão estanossa cantilena; do contrário, fugiremos da questal com 60 minutos dedicados à Constituinte e
tão.
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Com a palavra o nobre Constitumte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Nobre Presidente da RADIOBRÁS, defendo o monopólio estatal ou uma intervenção ainda maior e
mais aperfeiçoada do Estado na utilização dos
meios de comunicação social e comunicação de
massa - é uma concessão pública, são serviços
públicos.
Questiono o Estado que deve ter esse controle,
esse monopólio. Entendo que não possa ser um
Estado burocrático, técnico, militar: tem de ser
um Estado permeado pela sociedade, pelas suas
entidades representativas das forças sociais, na
sua diversidade e na sua riqueza.
A RADIOBRÁS tem o controle de diferentes
rádios emissoras. Por ai passa uma imagem do
nosso País para dentro das nossas fronteiras e
também para fora delas. Gostaria de saber corno
se estabelecem, democraticamente, os programas do sistema RADIOBRAS: pela participação
efetiva das associações, da comunidade, dos jornalistas e de outras entidades de representação
da sociedade civil- Qual o espaço real que existe
na formulação de programas? Há oportunidade
de os críticos do,Govemo se expressarem via sistema RADIOBRAS? Ou é um sistema a serviço
apenas da difusão das idéias que quer o Governo?
Com relação ao Diário da Constituinte via RADlOBRÁS, gostaria de saber se há critérios de
divulgação também no mesmo esquema democrático. Quem define os crttéríos de divulgação
das atividades são os Partidos majoritários? Isso
também írnphca a politica da RADlOBRÁS. Ela
consente que se divulgue apenas o que alguns
querem ou tem uma política que lhe possibilite
ser um veiculo efetivamente democrático nas
mãos de um Estado também efetivamente democrático?
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Obrígado.
Com a palavra o Presidente da RADIOBRÁS.
O SR. ANTÔNIO MARTINS - Nobre Constituinte, com relação à primeira pergunta, a produção e a apresentação dos programas obrigatoriamente têm de obedecer os parâmetros legais.
Os produtores dos programas são necessariamente profissionais do ramo. A RADIOBRÁS ou
qualquer outra empresa não podem produzir programas com pessoas que não sejam graduadas;
exige-se, além do preparo, o título. Do contrário,
esse profissional não poderá trabalhar. O Sindicato dos Jornalistas não permite.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Ele
não faz entrevistas, não chama a coletividade para
se expressar diretamente?
O SR. ANTÔNIO MARTINS - Nobre Constituinte, em rádio não é possível se fazer comumcação de mão úmca. Se a rádíonão tiver a participação da comunidade, ela não tem audiência.
Com relação à questão a que V Ex" se refere
sobre se a RADIOBRÁS trata equitativamente os
Partidos, as ideologias, a resposta foi dada pela
Assembléia Nacional Constitumte. Quando a Assembléia escolheu a RADIOBRÁS para traduzir
os informativos das suas atividades, naturalmente
ela deu o atestado de que a RADIOBRÁS tinha
credibilidade. Ela atendia, portanto, às maiorias
e às minorias.
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O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Quero dizer ao Presidente que votei nessa proposta
também. Acho que a RADIOBRÁS presta um
grande serviço, mas que poderá e deverá ser aperfeiçoado.

o Secretário de Radiodifusão, Dr. Lourenço Chehab, para que, em rápidas pinceladas de 3 minutos, desse esclarecimento ao nobre Constítumte
Olívio Dutra.

O SR. ANTÔNIOMARTINS - MUito obrigado.
Ela vai se aperfeiçoar.

O SR. LOURENÇO CHEHAB - Muito obrlgaOO,
Sr. Presidente.
Não estaria aqui preparado para uma palestra,
mas ereto que seria muito simples responder ao
nosso nobre Constituinte
Relativamente à política de concessões adotada
na atual Consntuíçâo, valeria a pena trazer um
pequeno hístónco comparado, pois daria uma
idéia de como essa política funciona a nível rnun-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constitumte Ângelo Magalhães.
O SR. CONSTITUINTE ÂNGELOMAGALHÃES
- A RADIOBRÁS vem fiscalizando a divulgação
da música popular brasileira, boicotando a música
estrangeira?
O SR. ANTÔNIO MARTINS - As emissoras
FM da RADIOBRÁS só transmitem música popular brasileira. As emissoras de ondas médias e
curtas a transmitem num percentual bem acima
do que é exigido pela lei.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Gostaria também de anunciar a presença, que
muito nos prestigia, do Dr Sérgio Braga, Presidente da Telecomunicações do Maranhão S/A
Continuam abertos os debates.
Com a palavra o Constituinte Caó.
O SR. CONSTITUINTE CAÓ - Não sei bem
se essa seria uma pergunta ou uma CUriosidade.
Para mim, como Jornalista que sou e continuo
sendo, o essencial sempre é saber, quer na Imprensa escrita. quer em rádio, quer em televisão,
quem define a linha editonal. Esse é o problema
central Numa empresa jornalística pnvada, sabemos exatamente quem define essa linha, é óbvio
Na Radlobrás, quem define? Qual é a partícipaçào
dos empregados, dos profissionaís de imprensa?
Qual é a influência do Poder Executivo ou dos
órgãos de Governo aos quais está subordinada
a Radiobrás?
O SR. ANTÔNIOMARTINS - Como na iniciativa privada, nobre Constituinte, todos os telejornais e todos os programas de jornalismo da Rádio
são assinados por uma ficha técmca, ao fmal ou
ao início da qual há sempre um diretor responsável Perante o Estado, e acredito perante a sociedade, quem responde como onentador da linha
editonal da Empresa e do programa é o que está
assinando como diretor responsável.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Sr.
Presidente, é nesta ocasião que se pode fazer perguntas em torno da política de concessões de
canais de televisão, de ondas de rádio?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ollveira) Pois não Se o nobre Consntumte deseja, ainda
temos alguns.minutos que poderemos aproveitar
para essa resposta nesta ocasião.
O SR. C0NSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Gostaríamos de saber em que setor do Ministério das
Comunicações se gesta a política de concessões
de rádio e televisão e com que critérios, uma
vez que há evidentes sinais de favorecimento para
determinadas pessoas, determinados grupos e
determinadas regiões do País. As pessoas responsáveis por isso entendem que a lei ou a forma
de concessão estão boas ou precisam ser alteradas em que rumo?
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Neste caso, gostarIa de convidar, por gentileza,

dial,

Existem basicamente dois grandes modelos,
diferenciando-se muito pouco entre SI nas diversas nações. Numa delas prevalece o chamado
modelo pohtrco, que rutídamente repousa sobre
um conceito que é chamado de intuito persanae nas concessões, onde a escolha dos vencedores se faz através de um concurso público de
alguma forma estabelecido e um procedimento
prévio admínlstranvo de qualquer natureza; finalmente, pessoa ou pessoas deliberam sobre qual
ou quais devem ser aqueles que exercerão a ativtdade
Essa é a opção do modelo brasileiro, tendo
começado no Brasil em 1946, com a Constituição
de 46. Já havia qualquer COIsa no mesmo sentido
em 1935. Como não era muito nítida a drferenciação, uma grande miscigenação desse conceito
com o outro, que direi em segtnda, fazia crer que
não tínhamos uma política muito bem clara na
área das comumcaçôes SOCIais
Esse segundo modelo é o chamado econômico, onde prevalece o poder econômico É onde,
evidentemente, a escolha não se faz mais por
um concurso, mas sim através de uma concorrência propriamente dita, onde cada interessado
diz o quanto tem, o quanto pode, o quanto quer,
e oferece aquilo que deve prestar em seus serviços. Falamos dos países que oferecem, em concessão, a oporturudade de tantos quantos queiram em sua comunidade fazer radiodifusão. Na
opção chamada econômica, o poder econômico
exerce uma influência muito grande, e sabemos
como ela pode ser exercida.
Em diversos países do mundo existem Estados
que, paralelamente a esse formato que chamamos de concedido, fazem a opção pelo monopólio estatal- também existe a radiodifusão chamada estatal.
AqUI no Brasil temos a radiodifusão exercida
pela Radrobrás, que é suplementar a todo esse
sistema, divulgando em todos os lugares onde
não há possibilídade de a lruciatívaprivada exercer
e onde há interesse do Estado em que alí esteja
o Governo do Brasil atuante para educar, entreter
e, eventualmente, servir à comurudade: e em todos os lugares em que a Nação brasileira julgar
que essa oportunidade exista Assim é exercida
a ação através da Radíobrás, defíruda na LeIEspecífica de n° 6301, que citou o nosso Presidente
Martins
Na política de concessões ou no paralelo ao
Estado explorando a radiodifusão, o regime concedido abre a oportunidade, em paralelo, da chamada manifestação de pensamento correr livre
por mais de uma pessoa.
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Percebi que o nobre Constituinte se preocupou
muito com o fato de as opiniões poderem ou
não representar uma só corrente de opinião e
ficarem murto pouco exercidas, se exclusivamente na mão do Estado. Muitos dos Estados do
mundo optaram por abrir-se em permissões e
em concessões, para que os outros grupos, expressando suas próprias opiniões, possam traduzir paralelamente as formas de exploração da radiodifusão Com isso, ao invés de uma só corrente
de opinião, haveria muitas fontes capazes de formar essas opiniões e, evidentemente, fazer representar todas as categorias sociais e todos os estratos que a sociedade tem que admitir.
Os países democratizados admitem todo um
pluralismo de operação na área do rádio, da televisão e da própria atividade jornalística, porque aí
está a estratificação da vontade da sociedade, em
que todas opiniões, religiões e credos estão representados. Como as concessões têm duração
grande, porque estão sujeitas à renovação, ao final
de um longo período de História, todas as correntes sociais acabam representadas, pela alternância dos poderes e das pessoas. Ao final de muito
tempo, pelo livre discernimento de todos e pela
livre opção ao exercício político, acabamos tendo,
nesses lugares, G livre exercício da atividade profissional e, portanto, o livre praticar das idéias.
Esse, acredito, é o modelo que universalmente
tem sido desenhado, principalmente no mundo
ocidental.

o

SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- Tenho 45 anos, e, na minha região, os proprietários
de rádio são sempre os mesmos, as mesmas
famílias que conheço.
O SR. LOURENÇO CHEHAB - Então, vamos
melhorar o mecanismo: ele não está sendo bem
exercido. Pela nossa vivência em comunicações,
particularmente na área de radiodifusão, entendemos que o Brasil tem o caminho certo, o diagnóstico certo, mas precisa melhorar o seu mecanismo para praticá-lo melhor. Isso sempre será
possível.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- Nunca vi um grupo de negros com um canal de rádio.
O SR. LOURENÇO CHEHAB todos sabemos disso.

Deveriam ter,

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Se o Sr. Secretário me permite e o nosso nobre
Constituinte Olívio Dutra, o problema talvez não
seja do mecanismo de concessão; é da alternância do poder na democracia. Talvez tenha sido
isso, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Apreciei a exposição do companheiro que buscou
a resposta para a nossa indagação, mas quero
firmar aqui que a proposta da FENAJ é no sentido
de que tenhamos um Conselho Nacional de Comunicação, do qual participem Governo, empresários na área. de comunicação, profissionais da
área de comunicação e entidades representativas
da sociedade civil; e que a política de concessão
de canais de televisão e ondas de rádio não seja
afeta exclusivamente ao Executivo, mas que possa e deva passar pelo Congresso Nacional, sendo
que esse conselho nacional de comunicação seria
a referência maior.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradecemos, também, ao Sr. Secretáno Lourenço Chehab por esse esclarecimento.
Dentro do convergir do tempo, chegamos ao
final deste nosso encontro, dessa audiência pública. Assimilamos as Informações e as expenências
dos Srs. Presidentes das entidades mais representativas da área do Ministério das Comunicações
Gostaria de lembrar aos nobres Constituintes
que fica convocada a próxima reunião ordinária
para amanhã, dia 29, às 9h30min, com a seguinte
pauta:
l" e 2' horas - audiências públicas com
as entidades: Associação Brasileira de Rádio
e Televisão, Federação Brasileira de Radialistas e ASSOCiação Brasileira de Imprensa
Reiterando nossos agradecimentos, damos por
encerrada a presente reuruão extraordinária. Muito
obrigado. (Palmas.)

Ata da 6" Reunião Ordinária,
realizada dia 28 de dbril de 1987.
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão de Serviço
Público Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo
11 do Senado Federal, reumu-se a Subcomissão
da Ciêncica e Tecnologia e da Comunicação, sob
a presidência do Senhor Constituinte Arolde de
Oliveira, com a presença dos. seguintes Constituintes: Aloisio Vasconcelos, Angelo Magalhães,
Antonio Brito, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante,
Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, Joaci Góes, Hélio Costa,
José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra,
Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu de Souza,
Rita Furtado, Roberto Vital e Rodrigues Palma.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi considerada aprovada. A seguir, usaram
da palavra para apresentação de sugestões, na
terceira audiência pública, os Senhores: Nascimento Brito, Armando Rollemberg e Roberto Civita, representantes, respectivamente, das entidades ANJ- Associação Nacional dos Jornais; FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais e ANER - Associação Brasileira de Editores de Revistas. Encerradas as exposições, os
Constituintes Arnold Fioravante, Mendes Ribeiro,
Antonio Brito e Olívio Dutra interpelaram o primeiro Expositor; os Constituintes Rodrigues Palma,
Paulo Marques, Joaci Góes, Francisco Diógenes
e Ângelo Magalhães interpelaram o Representante
da FENAJ -Federação Nacional dos Jornalistas
Profissionais; e os Constituintes Mendes Ribeiro,
Rita Furtado, Carlos Alberto Caó, Paulo Marques
e Olívio Dutra interpelaram o Representante da
ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas. Findo o debate com os Expositores, o Senhor Presidente, Constituinte Arolde de Oliveira,
registrou as propostas dos ConstItuintes Nilson
Gibson, Mendes Ribeiro e David Alves SIlva. O
inteiro teor dos debates será publicado, após a
tradução das notas tarquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrados os traba-
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lhos, às doze horas e dez minutos, ",-,
os Senhores Constituintes para a reuniã~ êXWJg?
dinána, a ser realizada, hoje, dia vinte e oito de
abril, às dezenove horas, para a audiência pública
com Representantes de órgãos vinculados ao Ministério das Comunicações. E, para constar, eu,
Heloisa Helena Dias, Secretária, lavrei a presente
Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente - Arolde de Oliveira.

Al'IEXO À ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, REAliZADA
EM 28 DE ABRILDE 1987, ÀS 9:30 HORAS,
NA SALA DA COMISSÃO DE SERVIÇO páBUCO CIVlL, ALA SENADORALEXANDRE
COSTA, SENADOFEDERAL, E A ÍNTEGRA
DO APAl'IHAMENTO TAQUIGRÂFICO COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO SENHORCONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação.
Ao meu lado o nobre Constituinte Onofre Corrêa, Vice-Presidente da Subcomissão. Convido
um representante do PMDB e me fixo, e a Mesa
já decidiu no nome do nobre Constituinte Pompeu
de Souza para fazer as anotações de Relator nesta
manhã, uma vez que a Relatora, por motivo de
força maior, poderá não chegar a tempo de fazer
as anotações.
Convido o nobre Constituinte Pompeu de Souza a integrar a Mesa. (Pausa.)
A ata SUCinta já foi distnbuída e será colocada
em votação neste momento.
O Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada a ata sucinta, uma vez que temos
as atas detalhadas com tudo que se passa aqui
na Subcomissão.
A nossa Ordem do Dia hoje: está prevista a
sessão pública, ou de audiência pública, onde
teremos o privilégio de ouvir entidades da mais
alta representatividade na área da mídia impressa,
na área da comunicação por meios impressos,
quais sejam, a Associação Nacional de Jornais,
representada pelo seu Presidente, Dr, José Antônio do Nascimento Brito; a Associação Nacional
de Editores de Revistas, representada pelo seu
Presidente, Dr. Roberto Civita. Dentro dos nossos
princípios aprovados, em Plenário, de trazermos
aos debates a controvérsia, o contraditório, não
poderíamos deixar de convidar a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, que será representada pelo seu Presidente, Dr. Armando
Rollemberg.
Todos os conferencistas já se encontram na
Subcomissão. A ordem será, em primeiro lugar,
a ANJ, em segundo, a FENAJ, e, em terceiro,
a Associação Nacional de Editores de Revistas.
Convido, neste momento, o Dr. José Antônio
do Nascimento Brito, Presidente da Associação
Nacional de Jornais, para que tome o lugar à
Mesa, a fim de que preste o seu depoimento.
Esclareço aos conferencistas que o tempo máximo para o depoimento é de 20 minutos; logo
a seguir, teremos mais 20 minutos, em que cada
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'....." pode utilizar o tempo de 3 minutos
;:2.'!'tormular as questões, e, encerrados os debates, teremos o próximo conferencista.
Com a palavra o Dr, José Antônio do Nascimento Brito, da ANJ.
O SR.JOSÉ ANTÔNIODO NASCIMENTO BRITO - Sr. Presidente Arolde de Oliveira,Senador
Pompeu de Souza, velho amigo nosso, Srs. Constituintes.
A ANJ - Associação Nacional de Jornais -,
que congrega, hoje em dia, 70 jornais diários publicados no Brasil, vem com enorme prazer a
esta Subcomissão expor seus pontos de vista a
respeito do que entende por pontos cruciais para
uma Constituição. Não são muitos, são bem poucos, mas para nós muito importantes.
Na verdade, o que para nós é considerado um
patrimônio fundamental de qualquer Constituição
é o que se relaciona com liberdade de expressão
e com abolição completa de qualquer tipo de
censura à expressão, de maneira geral. Sobre basicamente estes temas é que quero falar alguns
minutos e, ao final,a ANJ fará uma proposta específica sobre o que considera uma redação adequada sobre o assunto.
Portanto, para nós é importante, inclusive, que
exista este debate interessante e estarmos aqui
debatendo posições até antagônicas, mas é fundamentai este debate, porque o problema da liberdade de expressão é muitas vezes falado e muito
pouco debatido. Esta é a oportunidade realmente
preciosa para tratarmos do assunto.
Preocupa-nos, no que diz respeito aos meios
de comunicação, as garantias da liberdade de
informação, possibilitando, pela pluralidade de
meios, a liberdade de ser informados todos, qualquer cidadão. Só assim, a Associação Nacional
de Jornais entende que a Constituição garantirá
a circulação da notícias, e, como conseqüência,
a convivência democrática.
Para nós a liberdade de expressão começa fundamentalmente pelo problema da liberdade de
iniciativa; ampliação da liberdade do talento do
indivíduo de se orgaruzar, de expor os seus pontos
de vista, de levar as suas opiniões a qualquer
segmento da população. Isto para nós é pontochave, na medida em que entendemos que a circulação de informações é fundamental para uma
soicedade aberta e democrática.
Aliás,faço, aqui, um pequeno preâmbulo sobre
este assunto, e lembro algo que também é esquecido quando se fala em liberdade de informação:
o problema da publicidade.
Muitas vezes as pessoas confundem publicidade com a possibilidade de pressão sobre os
meios de comumcação, quando para a ANJ a
publicidade é um elemento fundamental para
o sistema democrático, não só publicidade como
elemento de informação. Quanto maior o volume
de publicidade de uma publicação, de uma televisão, de uma rádio, maior é a garantia que as
pessoas e a sociedade podem ter a respeito da
independência desse meio de comunicação.
Na verdade, entendemos que a publicidade tem
feito mais peja democracia do que a ela tem SIdo
dado crédito.
Na verdade, sem preconceito, a ANJ pode afirmar que a publicidade fez mais, principalmente
nas sociedades ocidentais, pela democratização
da cultura que todos os discursos culturais juntos.

Este é ponto importante e fundamental de ser
lembrado.
Importante para a ANJ é que a Constituição
de um pais deve estar livre de todas as normas
que, em nome da segurança do Estado e da moralidade pública, submetem a liberdade de expressão a limites ou ressalvas.
Um dado interessante: a Constituição de 46,
uma Constituição, em tese, feita por liberais, começou a colocar-logo depois, em que ela falava
do problema de liberdade de expressão - uma
s~rie de vezes. Apenas para lembrar, ela dizia:
"E livre a mamfestação de pensamento, de convicção politica ou filosófica." Logo depois, dizia:
"Não serão, porém, toleradas a propaganda de
guerra, subversão da ordem ou de preconceitos'
de religião, de raça ou de classe, e as publicações
e exteriorizações contrárias à moral e-aos bons
costumes".
Para nós, esse tipo de detalhe acabou gerando,
na lei ordinária, uma série de distorções, e as
principais são a Lei de Segurança Nacional, a
Lei de Imprensa e a própria censura em si, todos
os regulamentos que regem a censura. Na verdade, a ANJ entende que todas essas três legislações
deveriam ter sido derrogadas antes do próprio
debate sobre uma nova Constituição.
A nossa preocupação é que a Constituição defenda a liberdade de expressão, e ponto final e
que qualquer outro detalhe, a discussão, seja deixado para a lei ordinária.
Para nós é fundamental este ponto.
Apenas como exemplo a mais, pode parecer
um exemplo pequeno, mas, na verdade, pode
ter enormes distorções no momento de um Governo mais autorttáno, ou de uma ditadura: a
Constituição de 46 acabou consagrando a obrigatonedade de que fosse feito o registro de endereço
dos jornais, indicação de local de redação e de
oficinas, não com o intuito comercial, mas com
o intuito, fundamentalmente, de controle.
Novamente, insisto: qualquer tipo de controle,
por parte do Estado, do fluxo de Informações
é para a ANJ um abuso. Para nós o problema
de liberdade é fundamental.
A ANJ também considera Importante a manutenção de um direito que já é assegurado pelas
últimas Constituições no Brasil, o direito de resposta. Embora exista uma enorme discussão sobre o assunto, inclusive dentro da Sociedade lnteramericana de Imprensa, a ANJ entende que este
é um problema que não deve ser argUldo, é um
problema que está consagrado na Constituição
e a ANJ não vê como um problema maior.
Outro tipo de preocupação que a ANJ tem neste momento é com certa tendência ao corporativo
no Brasil. Isso passa por uma série de discussões
e de debates, e eu mesmo tenho tido conversas
interessantes com várias pessoas com opiniões
distintas. Não há dúvida, para a Associação Nacional de Jornais qualquer tendência corporativista
é extremamente perigosa.
Isso passa desde o problema de diploma de
jornalistas a problemas de idéias, sobre um sistema de comunicação social, sobre o problema
de uma' comissão que seja montada para controlar comunicação social no Brasil, de maneira
geral. Devo deixar claro que a Associação NaCIOnal de Jornais tem uma posição defimda sobre
o assunto. Não participa e não participará de qual-
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quer comissão que seja criada; considera que é
um enorme perigo, porque vai acabar legislando-se, num grupo extremamente fechado, sobre
problemas de liberdade de informação.
E muito importante que a liberdade de informação seja ampla para qualquer segmento da sociedade. Qualquer tipo de comissão para nós, entendemos, é um enorme perigo, uma enorme ameaça à liberdade de expressão.
Na verdade, o Congresso tem um papel importante, e o Congresso é suficientemente representativo para fiscalizar o problema de liberdade de
expressão no País.
O Congresso representa a sociedade muito
bem. Não temos dúvida de que este é um papel
adequado para o Congresso, não do ponto de
vista formal através de uma comissão, e sim através do debate aqui dentro.
Essa discussão sobre o controle dos meios de
comunicação é antiga no Brasil, vem desde o
tempo do lrnpérro. Se fôssemos seguir o que os
portugueses queriam impor ao Brasil, definitivamente o Brasil não teria tido imprensa O que
preocupa-nos é que isso possa ficar à mercê de
qualquer tipo de ditadura Ideológica.
Por último, um problema que a Associação Nacional de Jornais considera crucial; a censura
Para nós não deve haver nenhum tipo de censura.
A Constituição tem que ser rnuito específica a
respeito desse problema
Acensura é muito perigosa, porque, da maneira
como está montada no Brasil, pode submeter-se
até menos a interesses ideológicos e muito mais
a interesses paroquias, do ponto de vista moral,
do ponto de Vistade bons costumes, e, evidentemente, o rnelhot.iuíz de uma sociedade é o seu
próprio cidadãoLNo caso dos Jornais, que é quem
represento aqui, o melhor juiz - não falo isto
a respeito apenas dos príncípais jornais, falo de
maneira geral-, o melhor julgamento que temos
é o do leitor que todos dias vai às bancas comprar
o jornal. Esse leitor é muito claro a respeito do
que quer, e qualquer tipo de censura, que acabe,
de maneira geral, proibindo o acesso desse leitor
a algum tipo de informação para nós é muito
perigoso.
Portanto, esse problema de censura para nós
é crítico.AConstituição deve, realmente assegurar
a mais ampla liberdade e o menor grau de censura
possível sobre qualquer meio de Informação.
A ANJ, portanto, deseja, ver consagração da
liberdade de informação, a liberdade de Imprensa
sem ádjetivos. A proposta formal da ANJ sobre
o assunto é muito curta e muito simples. No que
diz respeito à Garantia e Direitos Individuais, a
~J considera que a Constituição deve assegurar:
E livrea manifestação do pensamento, de convicção política e filosófica,bem como o da circulação
de notícias por qualquer meio".
Parte da proposta continua dizendo: "É assegurado o direito de acesso à informação e pluralidade de meios e veiculos de comunicação".
Constderarnos Importantíssimo este parágrafo
seguinte "E proibido o monopólio, estatal ou privado, dos meios de comunicação". A publicação
de livros jornais e periódicos não depende de licença de autoridade".
Vou citar um exemplo muito Interessante o
Chile tem uma legislação que é um absurdo. FOI
notícia, em todos os jornais, a publicação, agora,
tem um mês e pouco, de um novo jornal no
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Chile, cujo processo demorou mais de oito meses
para ser liberado pelo Governo, e só foi liberado
debaixo de intensa pressão, não só interna como
externa. Portanto, qualquer tipo de licença, para
nós é muito perigoso.
Mas uma vez enfatizamos que não temos nada
contra assegurar-se o direito de resposta, e também desejamos consagrar que "a autoridade pública e os responsáveis por serviços públicos obrigam-se a prestar esclarecimentos à população"
Outro ponto de discussão mteressante que deixamos manifestado na nossa proposta formal, é
a respeito da propriedade das empresas de comunicação E, temos uma proposta muito clara sobre
o assunto:
.~ .:',6 propriedade,

adrrurustração e orienta-

um critério, diria até da Imprensa, de maneira
geral.
Começo pelo problema de tóxico - é debate
interessante - e o problema da notícia, o que
é notícia

o

problema de tóxico existe e não pode ser
ignorado. Poder ser discutIdo a maneira como
um órgão ou outro tenha enfocado o assunto,
mas é um problema que está aí. Até considero
que este é um problema que deve ser vigorosamente exposto pelos órgãos de informação, até
pela extensão que esse problema tem hoje em
todas as sociedades no Mundo, e, no caso do
Brasil, não deixa de ser diferente, pelo perigo que
representa principalmente para a faixa mais jovem
da nossa população.

çec lTJtti_ual das empresas jornalísncas de

qualquer eSjJf.GP''''_adada a estrangeiros"

Novamente insisto, nós, os órgãos de comunicação, no caso especificamente os jornais, somos
Para nos, qualquer discussão sobrp O" """unto
. I d d"
t pelos leitores Hoje em dia
deve ser maténa de lei ordmária, e não estar na --·JeUXlgat os lanlan:en e t
'to g'rande e uma
C n " a um re aClonamen o mUI
o~s I uiçao.
preocüpaçftio muito grande dentro de todas as
Finalmente, outra proposta fundamental.
redações de todos ó" jornais com o que os leitores
estão pensando. As "Cartas dos Leitores", por
"O Estado de nenhuma forma, direta ou
Indrretarnente, exercerá censura, devendo,
exemplo, são instrumentos hoje em dia precrosos,
apenas, estabelecer um sistema de recornensempre foram, e são cada vez mais dentro das
dações espetáculos públicos por faixa etária".
redações de jornais, como balizadores da opmião,
S
"
•
do que o leitor está pensando sobre aquela publiSI"" Constltumt~s, e ~ q~e a ANJ tem a dizer. cação. Inclusive as "Cartas dos Leitores" hoje em
~ovamente enf?tlzo, nao e .mult~, d? ponto de dia provocam debates muito grandes dentro dos
Vls~a de um dialogo, mas e muito Importante, jornais, Sr. Constituinte Arnold Fioravante, as repOI~ se centra, fundam~ntalmente ~o problema
dações debatem esses problemas. No caso espeda liberdade de expr~s~ao e conya, nqorosa-nencífico do seu exemplo, eliminarmos, por sermos
te contra: a ~ens~r~ a mformaçao. .
contra o problema de tóxico, querermos eliminar
a prlorl esses debates dos Jornais é uma autoEstou a. disposição dos Sr" Constítumtes para
qualquer tipo de pergunta (Palmas)
censura e muito perigosa. Tivemos um exemplo
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) no Rio de Janeiro, agora nas últímas semanas,
Obrigado, Dr Nascimento Brito
que provocou debate intenso nos jornais. Quando
De acordo com as nossas normas regimentais,
há algum caso em que o leitor ou a pessoa que
vamos passar aos 20 mmutos de debates
é notícia se sente ínconfortável com o assunto,
Está aberta a discussão à colocação de queso melhor caminho que ela tem é ir à Justiça.
tões.
Portanto, vejo dois tipos de julgamentos que poCom a palavra o Deputado Constituinte Arnold
dem ser feitos: um, pelo leitor diariamente; outro,
Fioravante.
pelas próprias pessoas. O caso que eu citava especificamente foi aquele que envolveu o assassinato
O SR CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANde algumas jovens no Rio de Janeiro, que a policia
TE - Ouvi com bastante atenção o que disse
e a própria imprensa, de maneira geral - aqui
o Representante da ANJ.
falo pelo próprio Jornal do Brasil - julgamos
Gostaria de saber de S. S': não havendo censua prlorl determinadas coisas que, na verdade,
ra, também sou contra a censura, como seria
não foram fáceis. Achei muito importante a imsolucionado o problema da propaganda de coisas
prensa colocar os seus próprios erros expostos
nefastas como, por exemplo, o tráfico de tóxicos.
a público, e isso teve enorme repercussão entre
Sabemos que os jornais, e muitos orgãos de
os leitores, porque não somos infalíveis.Qualquer
divulgação, nem sempre estão bem administracensura, a prlorl é muito perigosa. Tenho opinião
dos, ou dirigidos Se não há censura ou se não
um pouco divergente da sua, Sr. Constituinte Arhá uma forma de se coibir abusos, que forma
nold
Fioravante, embora a respeite por completo.
o Representante da ANJ propõe para que não
Não sei se respondi adequadamente.
cheguemos a um caos, como vai acontecer? O
povo brasileiro, lamentavelmente, não é ISSO aqui
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANVê-se uma criança, um meruno, um Jovem tendo
TE - Não é opíruào divergente. Também sou
acesso a uma verdadeira campanha promocional
contrário à censura, mas, por outro lado, sou favode tráfico de tóxicos.
rável a que se ache um cammho para corrigir
Na minha opinião, devia haver, pelo menos,
certos defeitos.
um consenso entre os proprietános ou dirigentes
Não acredito, V.S' vai me perdoar, que o povo
para que isso não acontecesse, e está acontede baixo nível e que lê noticias de baixo nível
cendo, e não há censura
possa corrigir ou afastar esse tipo de leitura.
Como socucionar este problema?
Então, a resposta que gostaria de obter é como
OSR. JOSÉ ANTÔNIODO NASCIMENTOBRI- solucionar esse problema; um colaborando com
TO - Sr. Constituinte, Arnold Fioravante, vou
o outro, o leitor com o jornal e o jornal com
dar uma opinião, até de caráter pessoal, sobre
o leitor, vamos dizer falando em jornal, nas notío assunto, embora esteja eu aqui expressando,
cias de baixo nivel. Ele é ruim e a notícia é ruim.
,
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Como vamos corrigir? Não ha educação, não ha
uma forma de interferirmos?
O SR.JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO BRITO - Sr. Constituinte, aqui passamos para outro
tipo de discussão, a discussão de fenômeno cultural. É muito difícil julgar se a notícia é boa ou
é ruim; notícia é notícia.
Tóxico é um tema importante no País, para
pegar o exemplo de V. Ex'. Ignorar este tema
seria uma irresponsabilidade dos jornais. Evidentemente pode haver algum tipo de exploração
do tema. Nem toda a sociedade, se fizermos um
corte transversal está preparada para receber determinados tipos de notícias No entanto, prefiro
ter a liberdade de que essa notícia transite na
sociedade e cada cidadão faça o seu julgamento,
do que, a príorí, fazer um julgamento sobre o
assunto e dizer não, não vou tocar no tóXICO, porque é um problema perigoso, é um problema
que pode afetar o jovem.
Realmente vejo desta maneira.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Antes de passar a palavra ao nobre Constituinte
Mendes Ribeiro, o Presidente anuncia a presença,
à Mesa, do Relator da Comissão Maior que é integrada por esta Subcomissão, o nosso nobre Companheiro, Colega Constituinte Artur da Távola.
Com a palavra o Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO _
Já apresentei à Assembléia Nacional Constituinte
algumas sugestões a respeito do assunto.
Uma sugestão assegura a liberdade de opinião
e, em contrapartida, a máxima responsabilidade
de quem a divulga, proibindo o anonimato e assegurando igual direito de resposta, com o fim do
monopólio. Sinto-me confortado, porque aquilo
que o Expositor disse aqui é praticamente o que
está consubstanciado nessa proposta.
Como velho Jornalista que sou, sei que a notícia
é que faz apenas a vestimenta do fato, não faz
o fato, razão pela qual também está no bojo desta
Subcomissão a solução levantada pelo Constituinte que falou anteriormente. distinguir a boa
da má notícia é um problema de cultura, de educação, e que se vai ganhar lentamente.
A pergunta é esta:
"Não parece ao Expositor que toda regra
minudente deveria ser colocada em lei ordinária, para que a Constituição não se tomasse tão específica e caducasse cedo e se regrasse apenas o essencial, como isto: acesso
à informação, liberdade de expressão, responsabilidade máxima pela notícia com defeito ou inverídica que foi publicada, fim do
anonimato e proibição de monopólio?"
O SR.JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO BRITO - Fundamentalmente, a proposta da Associação Nacional de Jornais é esta. Novamente,
ínsisto, deveremos focar em poucos temas uma
Constituição. Afinal de contas, todo mundo imagina que esta seja uma Constituição para durar
por anos, anos e anos, e não seja uma coisa
a curto prazo
Concordo plenamente, porque a discussão sobre liberdade de expressão, hberdade de informação, liberdade de crítica, não tem muito espaço.
Na verdade, ou exrste ou não existe. Novamente
vou recorrer ao exemplo do Chile. Assisti a um
debate murto interessante, recentemente, na reu-
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nião da Sociedade Interamericana de Imprensa,
ocasião em que se debateu exatamente esta questão. Um representante de um jornal chileno queria
dar uma explicação de que, comparado com Cuba e Nicarágua, o Chile tinha mais liberdade de
imprensa.
Na verdade, a opinião do Comitê de Liberdade
de Imprensa, da Sociedade Interamericana de Imprensa, era muito simples e direta. Ou um país
tem liberdade ou não tem liberdade, e ponto final.
Para nós, é esta regra que tem que ser consagrada dentro da Constituição de maneira sucinta,
clara e direta.
Concordo plenamente com a sua opinião.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -

Com a palavra o nobre Constituinte Antônio Britto.
O SR. CON5TITUlI'ITE ANTÓNlOBRfITO - Re-

um aspecto da sua exposição, quando enfoCOU a questão do direito de resposta.
Temos, tradicionalmente, na história constitucional brasileira,a garantia deste direitode resposta, e a prática brasileira tem sido de uma drfícil
aplicação deste direito.
Fez V. S' referência a um debate que hoje ocorre
dentro da Sociedade Interamericana de Imprensa,
que ocorre também fora dela, sobre as formas
pelas quais se poderia dar a esse instituto maior
eficácia e que eventuais erros e omissões, que
fazem parte da atividade, que não há como ser
afastados da atividade, pudessem ter solução
mais imediata e se preservasse o cidadão, se preservasse a pessoa humana de eventuais erros e
casualmente até não de erros, que também os
há.
Evidente que esta matéria caberá muito menos
num texto constitucional e muito mais, de um
lado, num avanço do padrão cultural brasileiro
e, de outro, num avanço dos mecamsmos de auto-regulamentação, do ponto de vista ético e da
aplicação destes mecanismos. Ainda assim, porque o Expositor fez referência, peço uma opinião
a mais sua: .
melo a

Como avalia hoje a aplicação, no País, deste
instituto e o que pensa como se poderia avançar
no sentido de tomá-lo mais eficaz?
O SR.JOSÉANTÓNIO DO NASCIMENTO BRITO - Darei uma opinião bastante franca.
Concordo plenamente com a sua opinião, Sr
Constituinte Antônio do Nascimento Bnto. Reconheço que a imprensa, em geral, nem sempre
se comporta de maneira relutante neste assunto.
Por sua própria experiência, V. Ex' sabe muito
bem disso.
Há um aspecto negativo. Talvez devêssemos
ser um pouco mais abertos a este tipo de coisa.
Por outro lado, muitas vezes é um instinto de
autodefesa. Os jornais, a imprensa, em geral, é
submetida a pressões brutais Todo dia, em nossa
atividade,somos submetidos a pressões, boas ou
más, não se discute aqui. É até um pouco parte
do jogo de qualquer órgão de comunicação nô
Mundo, as pessoas têm as suas opiniões, querendo fazer com que elas se sobreponham à das
outras.
Hoje em dia, na imprensa brasileira, existe um
debate muito grande, nas direções dos jornais,
nas redações, sobre este assunto. O próprio mstítuto, que váriosjornais adotam hoje em dia, revistas da correção da notícia ou, no dia seguinte
ou na semana seguinte, já é, em boa parte fruto

deste debate. O direito assegurado na constituição é, do nosso ponto de vista, suficiente.
Talvez a discussão possa caminhar no sentido
do respeito ao funcionamento da Justiça no Brasil. Muitasvezes uma pessoa entende que deveria
ter o direito de resposta dentro de uma publicação. A publicação não sente que a pessoa, no
caso, ou a entidade, deva ter esse direito, porque
ela está sem razão. Então este assunto poderá
ser remetido à Justiça. Se a Justiça está funcionando no Brasil de maneira adequada, é outra
discussão.
Para nós, do ponto de vista da ANJ, é importante que este debate esteja havendo dentro dos
jornais intensamente - realmente é muito intenso hoje em dia, pelo menos esta é a nossa concepção - e é importante que este direito esteja assegurado na Constituição. E cabe à sociedade fazêlo implementar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos ainda cmco minutos para este. bloco ae
depoimento. Assim, peço ao Constituillte Olívio
Dutra, por gentileza, na medida do possível, procure sintetizar a sl1a questão, que será a última,
ao Dr. Nascimento Brito
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Companheiro Presidente da Associação Nacional
de Jornais, o jornal é uma empresa, geralmente
está nas mãos de um empresário privado, ou de
uma família, ou de um grupo, visa ao lucro e
nem sempre determinadas noticias se compatibilizam com os interesses de lucro da empresa.
Antes de uma censura legal,tenho uma censura
imposta pelos interesses do grupo que detém a
propriedade e o uso do jornal.
Não seria melhor, antes de se ter um código
de censura, uma lei de censura, na verdade, ter-se
uma democratização da empresa jornalística que
possibilitasse a participação da comunidade na
prática confecção do jornal, na veiculação das
notícias?
Não raro vemos na imprensa determinada notícia que, do ponto de vista do dono do jornal,
não lhe é interessante divulgar.Os interesses que
sustentam esse jornal não querem que essa notícia seja divulgada, ou que seja divulgada deste
ou daquele jeito, no sentido de defender esses
interesses, e a comunidade acaba sendo prejudicada.
A participação da comunidade na definição da
editoria do jornal não seria uma forma de, em
vez de se ter uma lei de censura, ter-se uma participação democrática da comunidade dentro da empresa? A participação maior dos jornalistas na
editoria dos jornais não seria também uma forma?
Com a estimulação das cooperativas de jornalistas, as empresas se tornarem gradativamente
cooperativas de jornalistas, em que os próprios
veiculadores, os trabalhadores da empresa jornalísticativessem presença firme,decidida na edição
de jornais. Não seria melhor por aí do que ter-se
um código de censura?
Sou visceralmente - também aí penso que
estamos sintonizados - contra toda e qualquer
agressão ao direito individual, ao direito coletivo.
O interesse do capital, não raro, agride os interesses coletivos.Como se compatibilizarsem se apelar para uma lei de censura, contra a qual nos
opomos? Não é pela democratização da empreza
jornalística?
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O SR. NASCIME.NTO BRITO - Nobre Constituinte, vou ser franco com V. Ex'. À sua pergunta
cabem várias respostas importantes para serem
debatidas e entendidas.
A Associação Nacional de Jornais e a ANER
- Associação Nacional de Editores de Revistas
têm enorme preocupação com esta tese de democratização dos meios comunicação. Para nós,
vou ser franco, não passa.de uma verdadeira tentativa de assalto em cima da maneira como são
feitas os cntérios de edição de jornal. Voltoa enfatizar alguns pontos - e para nós são críticos
-, que mostram o grau de liberdade que um
jornalista tem.
Em primeiro lugar, é importante enfatizar,realmente, de maneira veemente, um dos critérios
r
mais interessantes para medirmos o gr8l,l
dade que um jornal tem _ ? ~ "iuantida'i,e .d e
anúncios que esse P' ,,"'I punllca Quanto maior
o vol"m." de anúncio; menor é a possibilidade
-oe pressão em cima desse jornal.
Existe pressão de anunciantes, não é uma coisa
intensa, é uma coisa que ocorre eventualmente,
mas qualquer publicação tem condições de resistir na medida em que tenha um número diversificado de anunciantes.
Em segundo lugar, reconheço que a propriedade dos jornais, principalmente os jornais mais
importantes nas suas comunidades e no caso,
a Associação Nacional de Jornais representa 70
jornais pelo Brasil todo, diários publicados há
mais de 5 anos, esse é o nosso critério, para
se ser membro da Associação - esses jomais,
em sua maioria, pertencem ainda a famílias ou
a um grupo de pessoas restrito.
Na verdade, não é um fenômeno brasileiro. É
um fenômeno que se encontra em uma boa parte
do mundo. Os principaisjornais das suas comunidades têm um grupo restrito de acionistas.
Há um grande engano pensarmos que isso pode acabar dando uma distorção tremenda no tipo
do noticiário que sai. Na verdade, se juntarmos
hoje todas as noticias que aconteceram no Brasil,
e nos colocarmos nesta sala inteira aqui, hoje,
às 10 horas da noite, para discutir o que vamos
colocar no jornal do dia seguinte fatalmente cada
um escolheria individualmente, haveria uma concordância muito grande sobre o que está sendo
publicado.
Em terceiro lugar, muito importante para nós,
apesar da Iiguagem um pouco até chula, que
vou usar aqui, p leitor, o ouvinte, o telespectador
não é burro. E um grande engano de qualquer
publicação achar que pode enganar o seu leitor,
durante muito tempo. Uma publicação pode ser
severamente punida pelo seu leitor, pelo seu público, por querer omitir-se em determinado debate ou por querer omitir notícia. Pode eventaulmente acontecer - não digo que nunca tenha
acontecido, que não vai acontecer -, é um risco
que existe.
Há uma preocupação muito grande, dentro das
organizações todas, a respeito deste assunto. Enfatizomais: considero que existe um grau enorme
de liberdade dentro das redações, hoje em dia,
para que os jornalistas façam o melhor jornal possível. Na verdade, este é um debate, este é um
confronto diário que qualquer responsável por
uma empresa de comunicação tem, tentar isolar
o máximo a sua redação de qualquer tipo de
pressão que pode ocorrer sobre a sua empresa.
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Respeito o ponto de vista de V. Ex'. E um ponto
de vista válido, é importante no debate. No entanto, o leitor de uma publicação realmente não é
burro. Podemos enganar uma primeira vez, uma
segunda vez, mas não três vezes. Ele faz um Julgamento diário A pessoa vai a uma banca de jornal,
existe um sem-número de revistas, não sei quantos jornais, desde os principais, que dizer, os chamados diários, aqueles jomais de direita, jornais
de esquerda, sernanarios, Jornais mensais. Isto,
na verdade, é para nós o grande exemplo da hberdade de expressão.

ção a Manaus às 5 horas e 30 minutos do dia
2 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Comunico a V. Ex's que o roteiro que tenho em
mãos foi traçado pelo Mmistério da CIência e Tecnologia e me chegou ontem à noite DIZ o roteiro:
"DI8 2 de mato, sábado, às 5 horas e 30 minutos,
saída de Brasíha para Manaus; dia 3 de maio,
Rio de Janeiro; dia 4 de maio, Campinas, com
o retorno previsto para as 19 horas do mesmo
dia
Se há alguma objeção da Subcomissão, podemos levá-Ia ao conhecimento do Ministério.

, Enfatizo, mais uma vez, respeito o ponto de
vista de V. Ex', mas qualquer jornal, hoje em dia,
tem uma preocupação muito grande: não se enO SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) gana o leitor impunemente. Portanto, a noticia
Desculpe-me, Sr. Presidente. O assunto está sené um fato Importante; omitir a notícia é um nsco.
A pessoa pode até fazê-lo, mas está -correndo- _ do encaminhado. Parece que está havendo um
problema de data, porque temos inúmeros Consum risco muito grande, principalmente vivendotituintes interessados e que provocaram essa viase o momento como este que vive o Brasil.
gem. Quem está coordenando é a Relatora, que
não está presente neste momento, mas até o fim
SR. ~RESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
da tarde estará aqui, Quarta-feira, pela manhã,
MUIto obrigado, Dr. Nascimento Brito. Agraderesolveremos na reunião. Poderemos até fazê-lo
cemos a V. S' a sua colaboração. Pessoalmente,
antes do início da nossa reunião pública. Deste
I~me~to ter que. interromper este fluir de expemodo, a Subcomissão terá uma resposta comnencia e conhecimentos desta área. Esperamos
pleta. (pausa)
ter uma proposta, por escnto, na mesa, para que
Prosseguimos a nossa reunião de audiência púseja encaminhada à Relatora.
blica, ouvindo, agora, a Federação Nacional dos
Jomalistas Profissionais.
O SR. JOSÉANTÓNIO DE NASCIMENTOBRIConcedo a palavra ao Dr. Armando Rolemberg,
TO - Faço a entrega da proposta formal. Muito
Presidente da Federação Nacional dos Jomalistas
obrigado. (Palmas.)
Profissionais.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olívena) Está nos prestigiando também o Presidente da
O SR. ARMANDO ROLEMBERG - Sr. Presidente, Arolde de Oliveira;Sr. Vice-Presidente OnoComissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, à que nos integramos, o nobre Constituinte
fre Corrêa; Sr. Senador Marcondes Gadelha; Sr.
Deputado Artur da Távola; Sr. Senador Pompeu
Marcondes Gadelha.
de Souza; Sr'" e Sr"s Constituintes:
Peço ao Dr. Armando Rollemberg que, por gen·
tileza, tome assento à Mesa, em seguida teremos
Venho aqui na condição de Presidente da Fedeo seu depoimento. Antes, tenho algumas inforração Nacional dos Jomalistas Profissionais para
mações.
trazer, formalmente, à apreciação dos Membros
Informo ao Plenáno que, hoje, teremos uma
desta Subcomissão e da Assembléia Nacional
Constituinte, as propostas longamente discutidas
sessão extraordinária, convocada para as 19 hopelos jornalistas brasileiros, através dos seus 26
ras, quando ouviremos o MinIstérIOS das Comunicações, através dos seus órgãos e entidades VInSindicatos, pela Federação Nacional dos Jornaculadas, que naturalmente, têm a ver com boa
listas e por um grande número de entidades que
parte do temário da nossa Subcomissão. Convido
se articularam numa Frente Nacional de Lutas
a todos os nossos Constituintes estarem aqui prePolíticas Democráticas de Comunicação, preocusentes.
padas em oferecer, todas essas entidades, sugesAmanhã, pela manhã, ouviremos a Associação
tões concretas que garantam, na próxima ConstiBrasileiras de Rádio e Televisão, representada petuição brasileira a construção de uma democracia
lo Dr Fernando Ernesto Correia; a Federação Nano setor de comunicações.
cional dos Radialistas, outra entidade de grande
Era minha intenção distribuir aos Srs. Constirepresentatividade, representada pelo seu Presituintes, neste momento, a proposta encampada
dente, o Dr. Antônio Taumaturgo Cortizo. Tamcom a assinatura dos Líderes Brandão Monteiro,
bém teremos a AS!, vindo depor o Dr. Barbosa
do PDT; Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Haroldo
Lima Sobrinho, cuja estatura intelectual e moral
Lima, do PC do B; Roberto Freire, do PCB e Beth
nesta área dispensa qualquer comentário. Estão
Azize, do PSB. Como dois desses Líderes que
todos convidados.
já prometeram encampar e endossar a propostas
À noite, amanhã, outra sessão extraordinária,
da FENAJ não chegaram a Brasília até o moàs 19 horas, quando teremos os depoimentos
mento, a proposta será distribuída a V. Ex--' neste
dos órgãos e entidades VInculadas ao Ministério
momento sem essas assinaturas. A FENAJ está
da Ciência e Tecnologia.
fazendo gestões junto ao Líder Luiz Henrique, do
Esta semana será de trabalho árduo.
PMDB, para que S. Ex" também encampe e enO nobre Constituinte Marcondes Gadelha, Predosse a proposta apresentada pela FENAJ.
sidente da Comissão, avisa aos Srs. Constituintes
Antes de entrar no mérito da nossa proposta,
rapidamente farei um histórico de como essa prode que está sendo programada uma viagem a
Manaus, neste fim de semana. O Secretário desta
posta chegou a ser consolidada.
Subcomissão não recebeu ainda as informações
A Frente Nacional de Luta por Políticas Demosobre a lista de participantes. Disporemos de um
cráticas de Comunicação nasceu em 1984, reuavião tipo Brasília, que sairá desta cidade em dírenindo entidades de naturezas diversas, direta ou
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indiretamente interessadas na discussão do tema,
Cursos de Comunicação, Sindicato, Associações
profissionais, até mesmo alguns Parlamentares
interessados na discussão da questão da Comunicação. Essa Frente elaborou váreios estudos, que,
inclusive foram, levados ao Presidente Tancredo
Neves como sugestões. Numa segunda etapa,
a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais promoveu um Encontro Nacional dos Jornalistas específico para discutir as teses da categoria
para a Constituinte. Esse Encontro foi realizado
em abnl do ano passado, em Brasília. Postenormente, as conclusões desse Encontro foram levadas ao Congresso Nacional dos Jornalistas realizado, em novembro do ano passado, em São
Paulo. Com a proposta já alinhavada, a Frente
Nacional de Luta e por políticas Democraticas
Comunicação esteve novamente reunida por
duas vezes, e é dessa segunda etapa de discussão
que surgiu a proposta que ora apresentamos à
consideração de V. Ex"
A proposta dos jornalístas e da Frente Nacional
de Luta por Políticas Democráticas de Comunicação parte de uma premissa-chave: a informação é um bem público e como tal deve ser considerada. Não dá para imaginar que a informação
continue equiparada a uma mera e simples mercadoria; não dá para imaginar que um regime
que se quer efetivamente democrático trate a informação simplesmente como um objetivo de lucro. Há que haver necessidade de criar-se, de
incluir-se e de inserir-se na Constituição essa conceituação básica: a informação é um bem coletivo
e como tal deve se tratada.
A segunda premissa da nossa proposta diz respeito à democratização, ao acesso e ao controle
dos meios de comunicação de massa em nosso
País. Não dá para imaginar que o sistema atual
se coadune com a diversidade, com a pluralidade,
com as diferenças tão marcantes, tão amplas que
existem em nosso País. Então, há necessidade
de democratizar o acesso e o controle aos meios
de comunicação, de forma a garantir o exercício
do regime pluralista em nosso País, onde os diversos segmentos da população possam estar representados, possam expressar-se. É hoje uma das
premissas básicas que a proposta que a FENAJ
neste momento, em conjunto com a Frente Nacional de Luta por Políticas Democráticas de Comunicação, apresenta à Constituinte.
Para isso é necessário, fundamental, vital, imprescindível, desconcentrar a propriedade no setor, combater as estruturas oligopólicas que dominam o setor, desmontá-Ia, fazer com que, de fato,
ela corresponda à diversidade e à pluralidade existente hoje em nosso País.
Neste sentido, com base nestes fundamentos,
com estes objetivos, a proposta da FENAJ foi
elaborada. - ---1) propomos que o Sistema Nacional de Comunicação seja operado por entidades ou fundações sem fins lucrativos, á semelhança do que
ocorre em diversos países, onde o controle da
sociedade sobre a informação seja concreto, objetivo e factível;
2) que se crie um Conselho Nacional de Comunicação, composto de 15 membros, representantes de entidades da sociedade civil,designados
pelo Congresso Nacional;
3) que nos órgãos dos veículos de comunicação sejam criados os conselhos editoriais;
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4) que se acabe com a ditadura do empresário na definição da informação que deve ou
não ser publicada, porque os jomalista~ ~bem
que a liberdade de imprensa neste País !lI:ruta-.se,
na verdade, à liberdade quê os empre~anos tem
de defender seus próprios pontos de VIsta;
5) que as empresas jornalísticas ~orrespon~em
diretamente aos seus interesses pnvados particulares, muito antes de corresponderem aos interesses gerais da comunidade.
Nós, jornalistas militantes, sabemos quão esse
limite será exercido objetivamente na definição
editorial dos jornais e das revistas, tanto na grande
imprensa, como na média imprensa, como na
pequena imprensa, porque a Gazeta de Sergi~
só publica matéria de interesse do seu propnetárío, como também o Jornal do BrasD ou O
Globo não publicam matéria que contrariem
seus interesses diretamente, embora sejam matérias que eventualmente correspondam aos anseios de segmentos amplos da sociedade brasileira. Jornalistas vêm dizendo isto há algum tempo. A liberdade de imprensa que existe neste País
é a liberdade de os empresários do setor de comunicações defenderam seus próprios pontos de vista.
Queremos fazer como fízeram os portugueses,
que, na sua Constituição, inseriram os conselhos
editoriais, onde, então, os jornalistas passaram
a ter também alguma influência na definição editorial dos órgãos de informação. Defendemos o
direito de antena para os partidos, organizações
sindicais, profissionais e populares, uma maneira
de se garantir o espaço. Essa diversidade, esse
pluralismo, que é tão típico, tão pr6prio da nossa
sociedade e que deve ser mantido no texto constitucional.
Um País como o nosso, de extensão continental, com mais de 130 milhões de habitantes, o

poder definidor, o poder condicionador, especialmente da mídia eletrônica, é fantástico. Hoje em
dia não há país do Mundo civilizado que possa
supor a estruturação do setor de comunicação
nos moldes em que o brasileiro hoje é organizado.
Nem nos Estados Unidos, nem na França, nem
na Inglaterra, nem em qualquer país do Mundo,
uma rede, como a Rede Globo, ter o poder que
hoje tem e sobre o cotidiano dos brasileiros. Isso
é um absurdo e um absurdo criado no vácuo
da Constituição de 1946 até hoje. Na última Constituição brasileira, em 1946, a questão da mídia
eletrônica praticamente não existia neste País. Toda legislação de lá até hoje foi feita ao sabor dos
interesses dominantes, e esses interesses dominantes hegemônicos são os interesses do capital
privado do setor, que ocupou o espaço inteiramente. Se queremos ter uma democracia neste
País temos que começar a pensar seriamente em
criar mecanismos para desmontar essa estrutura
oligop6lica que dá aos donos das grandes redes
um poder muitas vezes maior do que o tem o
próprio Presidente da República. Não é exagero.
E fato. Hoje, o poder da Rede Globo sobre a
sociedade 'brasileira é inatingível, inclusive pelo
Senhor Presidente da República, inclusive pelos
órgãos constituídos dos Poderes da República.
A proposta da 'FENAl visa penetrar nisso aí,
desmontar, criar regras capazes de estruturar os
meios de comunicação, conforme uma configuração efetivamente democrática.

o direito de resposta, que já foi aqui falado,
é uma questão sagrada para nós jornalistas, e
tem sido também, de certa forma, secundarízada
nas discussões sobre a questão. Desde o cidadão
comum às entidades civis,muitas vezes são agredidas, são ofendidas e não encontram o direito
imediato de resposta. A nossa proposta prevê o
direito de resposta, de forma a possibilitar, inclusive, o direito de resposta a críticas e a exposições
feitas por autoridades do Governo, que ultimamente, neste País, assumem cadeia de rádio e
televisão, fazem acusações indistintamente, muitas delas improcedentes, que comprovadamente
ficam sendo improcedentes no decorrer das investigações e das averiguações, e a acusação permanece impune. Acusa-se e pronto. Pior para o
acusado. É importante que se garanta o direito
de resposta, permitindo às entidades e ao cidadão,
enfim, o pronto restabelecimento da verdade.
Uma questão essencial: estamos propondo e tenho a honra de tê-la anunciado com o apoio
de expressivas lideranças deste País, de segmentos deste País - a proibição de controle ou posse
de mais de uma concessão. Concessão de rádio
e televisão é serviço público Não há porque favorecer a concentração. Temos que desmontar essas estruturas oligopólicas Temos que proibir a
propnedae de mais de uma concessão por pessoa
jurídica ou pessoa física. Esta é uma medida que
vai ao cerne da nossa questão. Hoje, especialmente na área da teleradiodifusão, VIvemos uma
situação de descalabro. Como Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, faço questão que conste nos Anais desta Constituinte a denúncia de que o setor de comunicações
do Brasil era um descalabro antes da Nova República e continua um descalabro. E explico por
quê. Neste País, as concessões de rádio e televisão
já eram dadas antes por compadrio político, para
pagamento de barganhas políticas, sem qualquer
tipo de critério.Há no Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado em 1962, uma prioridade
para as universidades. Vai ser difícil aqui descobrirmos que universidade brasileira hoje detém
qualquer tipo de autorização ou permissão para
concessão de rádio. Estão todas entregues a grupos ou facções políticas que defendem interesses
muito bem definidos e que quase nunca são os
interesses gerais da sociedade, da comunidade
para a qual elas se dirygem. Não há como negar.
A coisa é acintosa. E um acinte à consciência
democrática da Nação a manipulação das concessões de rádio e televisão neste País, a começar
por uma situação inteiramente injustificada em
qualquer país de tradição mais democrática. O
Presidente da República é concessionário. O Ministro das Comunicações é concessionário. O Secretário-Gerai do Ministério é concessionário. Os
interesses dominantes do setor, hegemônicos no
setor, estão todos comprometidos. Isto em qualquer país civilizado do Mundo é um absurdo, é
injustificável.
A Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, com a responsabilidade de representar 25
mil jornalistas neste País, denuncia publicamente,
denuncia a manipulação da informação por esses
meios, conforme esses interesses que hoje estão
hegemônicos na estrutura de comunicação. Com
mais um detalhe: a FENAl e os 26 Sindicatos
deflagraram a campanha pela democratização
dos meios de comunicação deste País, pedindo
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a imediata saída do Sr. Antônio Carlos Magalhães
do Ministériodas Comunicações. Só temos condições de começar a mexer objetivamente naquela
estrutura colocando alguém que seja isento, que
não seja proprietário de meios de comunicação,
porque hoje os interesses dos proprietários dos
meios de comunicação não correspondem aos
interesses da maioria do povo brasileiro. Que isso
fique bem claro, que fique registrado nos Anais
desta Constituinte, porque esta é uma Juta que
os jornalistas compraram e vão levá-la aos diversos segmentos da sociedade brasileira. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradecemos ao Jornalista Armando Rollemberg
o depoimento da FENAJ.
Reabnrnos o espaço de 25 minutos para debate. Recomendo aos Srs. Constituintes, para que
possamos ter o maior número possível de questões, procurem sintetizar suas questões no tempo
máximo de 3 minutos.
Está livre a palavra.
O SR. CONSTITUINTE RODRIGUES PALMA
-Sr. Armando Rollemberg, permita-me dizer-lhe
que das palestras ouvidas até agora a de V. S·
realmente trouxe a nós, Constituintes, principalmente a mim, uma posição completa daquilo que
queríamos dessas audiências públicas.
Encampamos também a proposta da FENAl.
Apenas para melhor onentação, devo dizer que
recebemos a proposta da Associação Nacional
de Jornais. A proposta da FENAl e a proposta
da ASSOCIação Nacional de Jornais têm muito
em comum. Apenas um ponto confhtante, e gostaríamos de ter algumas Informações, para que
pudéssemos tomar CIênciae posteriormente decidir A Associação Nacional de Jornais faz uma
proposta no sentido de que é proibido o monopólio estatal ou privado dos meios de comunicação. A proposta da FENAJ, num de seus artigos, diz que fica defirndo que os serviços de telecomunicação e de comunicação postal são monop6lio estatal.
Gostaríamos de ter um comparativo.
Com relação à proposta do monop6lio estatal,
quais as vantagens que teríamos se essas áreas
ficassem como monopólio estataP
O SR. ARMANDO ROLLEMBERG - Entendemos que este é um campo tão vital, este é
um campo, que de fato, da segurança da boa
mformação, e a única maneira de possrbíhtarmos
a isenção é atribuí-Ia ao Estado com o controle
da sociedade
Esta, a premissa básica que a FENAl defende,
a permanência das telecomunicações e da comunicação postal como monopólio estatal.
No que diz respeito ao controle dos veículos
de comunrcaçáo, não defendemos a estatização.
Defendemos o controle da SOCIedade sobre esses
veículos É bom deixar muito claro este ponto,
porque não é idéia nossa estatizar o setor de comunicação .neste País. Queremos favorecer o
controle, criar mecarusmos em que a sociedade
fosse efetivamente controlar os meios de comunicação no País.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa presta um esclarecimento.
Quando lemos, rapidamente, a proposta da
ANJ, tivemos o cuidado de sobre esse item pedir
esclarecimentos ao Presidente, Dr. José Antônio
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do Nascimento Brito Ele nos esclareceu que se
refena, evidentemente, naquele caso, à mídia Impressa, à área de atuação e aos meios de comunicação social.
-

O SR. CONSTITUINTE RODRIGUES PALMA
Está tirada a dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohverra) Então, não há nenhum conflito. EXIste até uma
comcrdência entre as duas propostas: uma, apresentada com veêmencia, chegando, às vezes, às
. ralas da veemência exagerada; outra, apresentada
com mais seremdade. As duas propostas são realmente equivalentes, no meu entender
Contmua hvre a palavra
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES Sr Presidente, ouvimos o Dr Armando Rollemberg atacar uma questão fundamental, hoje, no
seio da sociedade brasileira - a concentração
dos órgãos de comunicação, nas mãos de alguns
privilegiados setores S ex' enfatiza que é necessáno, urgentemente, desmobilizar essas redes
-que pertencem a pessoas físicas, que hoje são
extremamente poderosas e talvez, segundo suas
colocações, mais poderosas do que o próprio Presidente da República Sugere o Presidente da FENAl que esta Subcomissão, que se reúne aqui,
e, de modo geral, a Consntumte, possam encontrar meios para instrumentahzar o desenvolvtmento dessas redes que funcionam hoje em vánas
partes do País, sobretudo situando-se algumas
delas em Estados como São Paulo e RIo de Janeiro, que comandam para o Brasil todo uma programação, mandando o enlatado que Impõe a cada
Estado brasileiro um tipo de comportamento, um
tipo de cultura diferente, um tipo de hábito que
realmente violenta Noutro dia eu ouvia comentários de que a cultura Ipanerna está sendo agora
imposta em Exu, a última cidade que divide a
fronteira de Pernambuco com o Ceará. Lá a cnença fala como a Xuxa quer, e os mais velhos como
o Chacrinha gosta.
Então, expositor, "de que forma é possível
instrumentalizar, a esta altura, dentro desses
caminhos legais que estamos buscando, o desmembramento dessas redes, para acabar com
esses monopólios? A FENAl faz uma proposta,
mas de que forma pragmaticamente, aplicá-Ia?
De que forma colocá-Ia em ação? De que forma
trazê-Ia a efeito? Apenas com a retórica, com
a palavra ou com ação, e que ação)
O SR ARMANDO ROLLEMBERG - Nobre
Constituinte a maneira, a forma, teoricamente,
é até simples. O problema é de decisão política,
o problemá é saber se na Constituinte a tese da
desconcentração Irá ou não prevalecer. Como
desconcentrar? Num País continental como o
nosso, não vamos proibir a emissão em. rede
Seria um contra-senso proibir que o Jornal Nacional pudesse chegar eventualmente a todos
os pontos do País, seria um contra-senso. O que
se quer é desconcentrar a propriedade. Então,
só uma pessoa jurídica poderá ter o controle ou
a posse de uma permissão, uma autorização ou
concessão de frequência de canal de rádio e televisão Esses concessíonános vão atuar, na medida
do possível, em rede, com um detalhe na legislação complementar: a FENAl vai propor que, em
determinados horários, seja proibida a emissão

em rede. Por quê? Para forçar a produção local,
para fazer que em Pernambuco haja das 14 às
17 horas, por exemplo, programações locais que
refhtem e que permitam até o desenvolvimento
de uma mdústna local, de uma produção local
A proposta da FENAl é simples: seja inscrita
no texto da Constituição essa proibição
Esta é a chave iniciada a desmontagem, vem
a lei complementar e regula o assunto, nada vai
impedir que o Jornal Nacional continue indo
ao ar, que a novela tal continue indo ao ar. Naqueles horários será permitida a emissão em rede,
mas vai haver determmados horários em que o
povo de Exu irá ouvir o cantador local. É fundamentaI para este País. Vão dizer que a qualidade
desse programa vai ser horrível. No início talvez
seja, mas vai-se dar margem a um aprimoramento, a um aprimoramento cultural, ao surgimento,
ao desenvolvimento das culturas regionais, e é
disso que o País precisa. O País precisa manter
essa riqueza fantástica que é essa diversidade que
há por aí. Essa massificação promovida pela Rede Globo, colocando padrões de Ipanema no
Interior do Ceará, no interior de Sergipe, é um
absurdo, é nocivo e não interessa a ninguém.
Não interessa a ninguém, repito.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço também as respostas sejam limitadas no
tempo, para darmos oportunidade a um maior
número de perguntas.
Temos inscritos vários Constituintes. Pela ordem concedo a palavra ac nobre Constituinte Joaci Góes.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Até
pensava em não fazer qualquer pronunciamento
a respeito deste tema, porquanto, no Grande Expediente da Câmara dos Deputados, proferi um
longo e polêmico discurso, em que abordei alguns ângulos desta questão, e a cópia desse discurso foi dlstribuída aos Srs. Constituintes.
A experiência que estamos vivendo aqui hoje
é muito enriquecedora para nosso trabalho, é exatamente para isto que estamos aqui, esgotarmos
os temas, ouvindo os pontos de vista contraditórios, para que, ao final, tenhamos condições
de escolher aquelas que venham a ser as melhores opções para a sociedade brasileira, sem dúvida a destinatária de todo o nosso trabalho.
A propósito do pronunciamento, arrebatado e
idealístico, do jovem Jornalista Armando Rollemberg, parafraseio dois pensadores: um, o francês
Voltaire - ainda que não concorde com muitos
dos pontos de vista expostos pelo Jomalista Armando Rollemberg, defenderei à exaustão o direito de que ele os profira; outro Ortegay Gasset,
que disse que "a mentira nada mais era do que
um exagero da verdade", eu diria: "O radicalismo
nada mais é do que uma paixão exacerbada pelo
direito e pelo desejo de construir a verdade.
Ouvi também aqui o que disse o Dr. Nascimento Brito, e estou aguardando a palestra do
Dr, Roberto Civita, para que, finalmente, possa
formular um ponto de vista sintético a respeito
disto tudo.
Das duas exposições feitas, já encontramos
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uma parte substancial dos cammhos que ternos
a percorrer. O regime de liberdade de imprensa,
o apanágio das sociedades democráticas é, ainda
parafraseando Churchill - hoje é o dia das paráfrases - é um sistema nnm, mas é o melhor
sistema de todos os que conhecço. É preferível
os riscos da liberdade de imprensa, com todas
as dificuldades que foram expostas, com todos
os condicionamentos econômicos, aceitamos
aquilo que Já saía na primeira página do Jornal
de Evening Post, nos Estados Unidos, em 1804,
quando ele dizia que era o anunciante que pagava
o jornal ao subescritor, e afirmava mais ainda,
que a nação que abriga a prática mais extraordinária da liberdade de imprensa, os Estados Unidos têm na Constituição apenas o seguinte registro: "Ao Congresso Nacional fica proibido legislar
restrmvarnente ao direito de Imprensa". Mencionando o caso do Brasil, e lembro ao Dr, Nascimento Brito que Constituição do Império, a de
1824, foi a que consignou a mais ampla hberdade
de imprensa no Brasil até hoje, e, curiosamente,
a Constituição de 1891 restnngiu um pouco. A
Constíturção de 1934 restringiu mais ainda, e a
de 1946 restringiu ainda mais. De modo que em
matéria de liberdade de imprensa, estamos crescendo como rabo-de-cavalo, para baixo. Falo, inclusive, como dono de jornal, sou dono de jomal
no meu Estado. Afirmo isto diante de jornalistas,
diante se Sindicatos de Jornahstas, um jornal que
foi considerado um jornal maldito à época da
ditadura, porque abrigava os jornalistas que não
arranjavam emprego nos outros jornais. Deploro,
também, que o meu jornal, às vezes, comete injustiças, mas não lembro de que alguém tenha ficado
sem o direito de resposta no meu jornal. Não
me lembro. Tenho brigas, tenho paixões, no meu
Estado, mas deixei de abrir espaços ao meus adversários, ainda que me possa defender. Verifico
que isto não é praticado pela maioria da imprensa
brasileira, sobretudo pela grande imprensa. A
grande imprensa diz coisas e, muitas vezes, trans- ,
forma, da noite para o dia, um herói num vilão
e um vilão num herói. Ainda há pouco ouvia aqui
do Constituinte Aloísio Vasconcelos que o grande
Jornal do Brasil, sem dúvida alguma um dos
patrimônios da imprensa brasileira, ao fazer o registro sintético dos jornalistas ontem, dízia ao meu
respeito que eu me salientava por defender as
Joint-ventures, mas que eu apenas não sabia
o que era joint-ventures. Neste ponto, invoco
o Dr. Nascimento Bnto, pois as pessoas que me
conhecem sabem que o Jornal do Brasil não
foi fehz nesta observação. As pessoas que não
me conhecem provavelmente vão passar por cima daquela indicação sem prestar maior atenção.
Então, não sei se quem saiu perdendo no episódio
fUI eu ou se foi o Jornal do Brasil. Certamente,
não terá ganho a seriedade de Imprensa, objetivo
pelo qual todos lutamos. Meu caro Armando Rollemberg, ao fim desta exposição, que já se faz
demasiadamente longa, faço uma observação.
Essa fórmula apresentada pela FENAJ de que
nós tenhamos um sistema de comumcação corporativista, e a determinadas áreas sejam auferidos os tributos com que financiar as atividades
dessa corporação e desse colegiado Eu lhe pergunto, de que modo ganharia a sociedade brasileira com a extinção da controvérsia que necessariamente haveria de vir no bojo desta sua proposta?
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SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço ao nobre conferencista responda o mais
sinteticamente possível, pois temos duas questões ainda, e o tempo já converge para o final.
O SR. ARMANDO ROLLEMBERG - Primeiro,
a FENAl não pretende um modelo corporativista.
O conselho que a FENAl propõe é majoritariamente representado pelas entidades civis integrantes da sociedade brasileira. Independente, inclusive, de serem profissionais do setor, estão representadas entidades as mais diversas. Segundo
a FENAl propõe que as entidades, partidos políticos, universidades tenham acesso prioritário à
concessões de canais de rádio e televisão, exatamente para garantir a diversidade e a pluralidade.
É exatamente o que a FENAl quer fazer. Por
exemplo, por que entidades religiosas, algumas
delas, têm? Por que a Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, não pode eventualmente desenvolver um programa? Enfim, por que a Universidade de Brasília não pode? Aí está garantida
a diversidade, a pluralidade. Por que os sindicatos
não podem? Por que a CGT, por que a CUT,
eventualmente não podem ter o poder de emitir
suas opiniões através de uma mídia eletrônica?
É neste sentido exatamente que vai a proposta
da FENAl.
Quanto à questão do corporativismo, procuramos ampliar ao máximo esse conselho, mas
é fundamental a participação dos profissionais
do setor.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Francisco
Diógenes.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIÓGENES - Dr. Armando Rollemberg, assisti atentamente ao seu veemente pronunciamento, assim
também como assisti ao comedido pronuncimento do Sr. Nascimento Brito. Entre as duas
exposições - parece-me - houve um ponto de
conflito, daí a minha pergunta. Eu tão brilhantemente disse que grandes grupos de comunicação
levam à sociedade a sua própria opinião, distorcendo, naturalmente, a verdadeira opinião, a verdadeira informação. O Dr. Nascimento Brito referiu que grandes grupos não teriam condições de
distorcer opinião, face do problema de anunciantes, isto é, que o próprio leitor teria condições
de filtrar ou fazer com que esses grandes órgãos
de imprensa levassem realmente ao público uma
opíníção que espelhase a verdade.
O SR. ARMANDO ROLLEMBERG - Cito um
exemplo histórico. Durante a campanha das diretas, durante todo o período inicial, até quese o
final da campanha, a Rede Globo de Televisáo
tentou ignorar o que acabou transformando-se
no maior fenômeno de massa da História deste
País. os comícios não eram exibidos, as imagens
não eram colocadas no ar.Quando do histórico
primeiro comício na Praça da Sé,l a TV-Globo,
salvo engano, referiu-se como uma comemoração do aniversário da cidade. Não deu imagens
do comício, não se fIXOU" não deu, absolutamente, a dimensão do fato. Só começou a dar quando
os repórteres da Globo, os carros da Globo começaram a ser apedrejados nas ruas, quando os
repórteres chegaram às redações de volta dizendo: assim não dá, e quando o Dr, Roberto Marinho
se compôs com o Dr. Tancredo Neves.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO DiÓGENES - Concordo plenamente com a sua observação
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Ângelo Magalhães.
O SR. CONSTITUINTEÂNGELO MAGALHÃES
- Vem o Ilustre Jornalista Armando Rollemberg
e expõe o seu ponto de vista. Concordo com
algumas colocações de S. S', de outras, discordo.
Inclusive, peço ao ilustre Jornalista me decline
pelo menos uma universidade que tenha requerido canal de televisão e não o tenha conseguido.
Outra colocação: todas as concessões autorizadas pelo atual Ministro Antômo Carlos Magalhães
foram baseadas no Código de Telecomunicações
vigente. Se o Código é ruim, cabe-nos modificá-lo
Quanto a ser proprietário de canal de televisão,
desafio também a provar que o seja Vejam como
é contraditóno. A democracia é assim. E respeito
seu ponto de vista e, como já disse alguém que
me antecedeu, lutarei para que V. S' tenha todo
o tempo de direito de expor livremente, até com
veemência, que não me agrada, mas aceito.
O SR. ARMANDO ROLLEMBERG- V. Ex' se
refenu ao Código Brasileiro de Telecomunicações, que foi aprovado em 1962 É de conhecimento, mais do que público, as deformações existentes no setor Para V. Ex' me dar um pouco
de razão tem que reconhecer que no setor existem
deformações claras, evidentes, de conhecimento
popular. Quem ignora, entre a população de Sergipe, que os dois canais de televisão são controlados pelo Grupo Franco. Quem ignora em Sergipe? Quem ignora que o Sr. Tarcísio Maia, no
Rio Grande do Norte, tem nove emissoras de rádio? E com que criténo, com que direito ele exerce
um serviço púbhco, acumulando nove emissoras
de rádio?
Então, nobre Constituinte, V. Ex' me desculpe,
veemência é uma questão de estilo, mas sem
veemência, com muita calma, os Srs. Constituinte
têm que se debruçar objetivamente sobre esta
questão.
Como um país civilizado, o que acontece hoje
no Brasil não acontece nos Estados Unidos. Seria
incabível nos Estados Unidos, como o seria na
França, na Inglaterra, como é na Espanha, como
era em Portugal, sem falar nos países socialistas,
que têm outros tipos de concepção.
A verdade é que mesmo nos países da área ocidental esta situação Vivida no Pais, especialmente
na área de teleradiodifusão, é inconcebível.
Está na hora, temos aí a Constituinte A questão
na mídia eletrônica é Vital para o desenvolvimento
do País. Não vamos ter uma democracia neste
País se não democratizarmos os meios de cornumeação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Infelizmente está encerrado o tempo para este
depoimento. Peço desculpas ao nobre Companheiro Arnold Fioravante A regra do Jogo é que
damos sempre prioridade àquele Constituinte que
ainda não se tenha pronunciado na mesma sessão.
Agradecemos à FENAl, através do seu Presidente, o jornalista Armando Rollemberg o depoimento, a veemência com que foi colocado, beirando, às vezes, o limiar da aqressrvtdade, mas
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essa é uma questão de estilo, e, somos muito
gratos por isto.
Esta é uma Casa aberta, a todas às correntes
e vieram, naturalmente muito bem colocados,
uma série de sugestões. Caberá primeiro ao Plenário desta Subcomissão, depois ao Plenário da
Comissão, de pois ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, julgar e decidir sobre todos
esses pontos de vista. E a participação de todos
esses segmentos evidentemente dá a legitimidade
de que necessita esta Assembléia para que tenhamos uma Constituição que traduza, tanto quanto
possível, os anseios nacionais. (palmas)
Convido, a seguir, o Dr. Roberto Civita, Presidente da Associação Nacional de Editores de Revistas, outra Entidade da mais significativa representatividade no mundo da mídia imprensa brasileira, e que recebemos com muita alegria.
Com a palavra o nobre Conferencista Roberto
Ctvita
O SR. ROBERTO CIVITA - Exmos. Srs. Membros da Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e Comunicação, em primeiro lugar, gostaria de
registrar minha satisfação em ser convidado a
comparecer, representando a Associação Nacional de Editores de Revistas, perante esta Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte.
O mercado brasileiro de revistas, hoje, engloba
dezenas de empresas jornalísticas - que editam
1.260 revistas diferentes, com quase 8 mil edições
no ano, totalizando, em 1986, 270 milhões de
exemplares vendidos, e atendendo a aproximadamente 20 milhões de eleitores.
Eu não tenho, Srs. e Sras. Constituintes, o necessário distanciamento para uma abordagem
desapaixonada de alguns assuntos ligados à imprensa - sua natureza, razões de existir e pressupostos básicos de sobrevivência. Pretendo, apenas, ser honesto e direto em minhas colocações,
acrescentando, a esta intenção minha experiência
de 30 anos na atividade jornalística ligada a revistas. Os senhores, não propriamente distantes do
tema, mas não tão envolvidos, saberão, com certeza, analisar e tirar as melhores conclusões do
meu depoimento.
Gostaria de iniciar com uma citação de John
Milton, escrita em 1644:
"Dêem-me, acima de todas as liberdades, a
liberdade de saber, de falar e de discutir livremente, de acordo com minha consciência". (Nota
1)

Na verdade, Sras. e Srs. Constituinte, a liberdade de manifestação do pensamento - e a liberdade de imprensa - além de se constituírem
num direito natural do homem, são pressupostos
básicos de todas as demais liberdades: a liberdade
política, de culto, de associação e outras.
É a imprensa, a alavanca que movimenta tanto
a opinião pública como o Governo, o Congresso,
a Justiça - no combate à violação dos direitos,
no saneamento das iniqúidades.
Assim se pronunciou, no Primeiro Parlamento
Português (Corte Constituinte de 1821) no dia
27 de abril daquele ano - portanto, exatamente
166 anos atrás - o Constituinte Femando Tomáz:
"Senhor Presidente: outra semana está no
fim, e de hberdade de imprensa, nada! É preciso ver se isso adianta, de algum modo,
porque assim não pode ser! A liberdade de
imprensa é a língua da Nação; esta não pode
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falar por outro modo e agora está muda e
não pode dizer aquilo que é preciso. Eu requeiro que os Senhores da Comissão dêem
de mão a todo outro trabalho e que unicamente se trate disto, porque asim não pode
continuar" (foi geralmente apoiado, geralmente querendo dizer, no caso unanimente).
(Nota 2)
Então, Exmos Srs. Constituintes desta Assembléia Nacional, vê-se claramente que a
liberdade de imprensa é e sempre foi uma
preocupação básica de todos os homens públicos incumbidos de ordenar de maneira
jurídica e democrática uma Nação. Pois a
liberdade de imprensa precede às demais
Ela chega antes e é a primeira a morrer. E
hoje, não só as demais liberdades, como também
a própria liberdade de imprensa, estão ameaçadas
por uma proposta elaborada pela Federação Nacional dos Jornalista, a qual, partindo do fato de
a informação ter uma função social- e ela inegavelmente a tem - pretende a inclusão da imprensa no rol dos serviços públicos, uma vez que elimina da relação o elemento lucro e uma vez que
subordina a Imprensa a severos controles ideológicos, burocráticos e mesmo econômicos, através
de um Conselho Nacional de Comunicação. Este
Conselho - composto por cidadãos indicados
por "entidades democráticas" (aqui cada um leia
à sua maneira) - seria filho dileto de um Sistema
Nacional de Comunicação, cuja finalidade seria
zelar pela "função social" da imprensa, o respeito
à "verdade" e por uma política "democrática" de
comunicação social no País. O respeito, somos
obrigados a perguntar, a qual "verdade"? E de
que tipo de "democracia" estamos falando? Popular, sindical, ou - o que não acreditamos dentro dos padrões ocidentais e democráticos?
Pretende mais, a Federação Nacional dos Jornalistas - entidade filiada à CUT, que é o braço
sindical do PT - nessa sua cruzada visando "democratizar" a informação - que o exercício da
atividadejornal!stica seja confiado apenas a sociedades não lucrativas, sejam elas sociedades civis
ou fundações. E ao referido Conselho Nacional
de Comunicação competiria, é claro, a gestão
ou a fiscalização" democrática" das empresas jornalísticas, por esta altura deficitárias, e, como tal,
dependentes. Inclusive definindo as respectivas
linhas editoriais. E, ressalte-se, dando destino às
verbas publicitárias do Governo. Com tais medidas, e alguns ademanes que teve o pudor de,
por hora, omitir, estaria, no ver da Federação dos
Jornalistas, garantida a "democratização" da informação no País. Ou, como alguns definem de
maneira diferente, "o direito à auto-expressão da
sociedade" No nosso entender, Exmos. Srs. e
Sras. Constituintes, estaria garantido o funeral,
sem maior pompa, da Iiberade de expressão e
de todas as demais liberdades. O funeral da própria democracia.
Não nos iludamos com este novo Departamento de Informação e Propaganda, proposto, que
renasce, com pouca força mas muito alarde, de
suas próprias cinzas na chamada Nova República.
Com o patrocínio de um sindicalismo equivocado.
A imprensa tem uma função social, mas isto
não sigmfica que deva ser socializada. O Estado
tem suas funções e as da imprensa muito frequentemente são conflitantes, especialmente na me-

dida em que exercer o seu papel de fiscal, analista
e consciência da Nação.
EISo que o próprio Lenin observou a este respeito já em 1920:
"Por que se devem permitir a Iiberade de
palavra e a liberdade de imprensa? Por que
um governo que está fazendo o que acredita
certo tem de permitir críticas? Ninguém perrmtína a oposição por meio de armas mortiferas. As idéias são muito mais fatais do que
as armas. Por que se deve consentir que qualquer pessoa compre um prelo e dissemine
opiniões perniciosas que visem a criar dificuldades ao governo?" (Nota 3)
Quatro gerações depois, a União SOViética continua sem uma imprensa livre.
Exmos. Srs. e SI"" Constituintes, ao procufàr
atingir a liberade de imprensa, a proposição da
Federação dos Jornalistas atmge também a livre
iniciativa e o próprio regime capitalista. De passagem, as próprias instituições democráticas.
É sempre oportuno lembrar que boa parte do
vasto leque de veículos de comunicação existente
é sustentada pela propaganda comercial. Não hesitemos em proclamar: sem a livre iniciativa e
a concorrência comercial não haveria a constante
renovação e a multiplicidade de vozes tão fundamentais para a existência de uma sociedade aberta, pluralista e democrática.
A alternativa é a monotonia e a uniformidade
- companheiras inseparáveis do controle dos
meios de comunicação pelos Estado. POIS, como
disse certa vez o publicitário Bruce Barton: "O
direito do povo de escolher livremente seus alimentos, suas roupas, seus livros, suas casas é a própria essência da Democracia. Desde o
momento em que se permite ao povo escolher
livremente a qualidade, o estilo, o tipo de artigos
que cercam sua vida, não se pode mais impedi-lo
permanentemente de caminhar para o supremo
objetivo que é a escolha de seus governantes e
do seu regime de vida".
Assim, existe uma indissolúvel interdependência entre Democracia, Imprensa livre e livre iniciativa.Ainda conforme Barton: "Os déspotas sabem
desse fato. Por isso, quando querem destruir a
liberdade, fazem da propaganda e da imprensa
livre suas primeiras vitimas"
Não custa repetir: a livre iniciativa, a liberdade
de imprensa e a democracia estão inextricavelmente interligadas. Sem uma, as outras existem.
Atingida uma, as outras também sucumbem.
A imprensa tem erros, sem dúvídà, os quais
são corrigidos, ou pela repulsa dos eleitores ou
pela aplicação da lei. Os abusos da imprensa não
justificam a supressão de suas garantias, o seu
aviltamento, atrelando-a à "verdade" oficial. Não
justificam também a sua asfixia por um Conselho,
o seu conúbio dentro de um Sistema. Melhor a
imprensa desabusada do que o "Pravda". Num
regime democrático nada impede que o direito
à informação, flua de maneira normal, e que pequenas e grandes empresas de comunicação
coexistam com naturalidade. Tendo seu espaço,
inclusive, a imprensa alternativa, a partidária, a
smdical, Nada justifica socializar a imprensa, submetê-Ia ao jugo do braço sindical de uma entidade
polítíco-partídáría ou qualquer outra espécie de
controle oficial ou burocrático.
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Na França, em 1981, precisamente em Talloires, realizou-se um importante evento, reunindo
a imprensa livre do Mundo Ocidental. Visaca analisar e debater as propostas de uma idéia nascida
na UNESCO, chamada "New World Information
Order" (algo como Nova Ordem da Informação
Mundial). Nada tão velho.Srs. Constituinte, como
a palavra "nova" em algumas de suas aplicações
ou embalagens. Pretendendo-se, sempre, e de
maneira enganosa, como "nova" dizer "melhor".
Estratégia disfarçada, no caso em apreço, para
ganhar o controle do fluxo nacional e internacional de notícias, através de algumas ações táticas, dentre as quais se destacam: (Nota 4)
- o estabelecimento e monitoramento de "padrões" para os veículos de informação do mando
inteiro, através de urq organismo da J,INESCO,
que, seguramente, serviria também como "centro
de treinamento" para a difusão de idéias afins;
- a pressão constante pela implantação de novos meios de comunicação (inclusive internacionais ou "transnacronals") que, patrocinados pelos
governos (do Terceiro Mundo, no caso), promovam metas sociais, culturais, econômicas e políticas;
- o questionamento, sempre que possível, da
propriedade privada dos meios de comunicação,
e de sua concentração.
Mera coincidência, entre as propostas da "Nova
Ordem" e a proposta da Federação dos Jornalistas?
O evento realizado em Talloires, reurundo representantes do que mars importante existia à
época em termos de imprensa escrita, falada e
televisionada do Mundo livre, gerou uma Declaração, que leva o nome daquela Cidade, da qual.
Exmos. Srs. Constituintes, extraímos os trechos
abaixo, inteiramente subscritos pela Associação
Nacional dos Editores de Revistas:
- "Estamos profundamente preocupados pela tendência crescente, em muitos países e organismos internacionais, de colocar
os interesses dos governos acima daqueles
dos indivíduos, particularmente naquilo que
diz respeito à informação."
- "A liberdade de imprensa é um direito
humano básico. Nosso desafio é exercer uma
ação consistente para a manutenção de tal
direito".
- "Nós rejeitamos a tese, defendida por
teóricos e membros da burocracia oficial, de
que enquanto em certos paises o povo está
preparado para ter uma imprensa livre, em
outros o povo é insuficientemente desenvolvido para usufruí-Ia."
- "Nós acreditamos que o fluxo livre de
informações e idéias é essencial para a compreensão mútua e para a paz mundial,"
Nunca é demais repetir: a liberdade de imprensa não constitui um fim em si mesma e nem
visa garaptir a líberdade de expressão de jornalistas ou proprietários de empresas de comumcação. O que se procura é um meio para garantir
a sobrevivência de uma sociedade livre.
Assim como em todas as outras áreas em que'
se fala de liberdade, quanto menos legislação,
melhor. A liberdade religiosa, de ir e vir, de se
reunir, de acesso à informação, e todas as demais
liberdades fundamentais não devem ser condicio-
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nadas, limitadas ou regulamentadas. Mas, sim,
garantidas (Palmas.)
Notas:
1. Citação extraída de "A imprensa - Sua importância na Democracia" Duane Bradley - págIna 12
2. Citação extraída de "Discursos sobre a Liberdade de Imprensa - 1821" Augusto da Costa
Dias-e- página 85
3. Citação extraída da obra citada em 1, página

84.
4. Citações extraídas de "The Medias Crisís",
publicado por World Press Freedom Committee
-página IX.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, Dr. Roberto Civita.
Passamos, imediatamente, ao nosso painel de
debates.
Com a palavra o nobre Constituinte Mendes
Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO .Ouvi, com muita atenção, as ponderações de tados os conferencistas, coloco aqui um testemunho de jornalista.
Hoje em dia é muito difícil que algum proprietário de jornal saiba tudo o que vai ser publicado
no outro dia pelo seu jornal. Até tenho as minhas
dúvidas de que algumas vezes ele consiga controlar as opiniões que não gostaria de ver publicadas em seus órgãos de divulgação, ou em seus
meios de comunicação.
Concretamente há uma proposta à Assembléia
Nacional Constituinte, dizendo que a propriedade
de empresas jornalísticas de qualquer espécie,
inclusive de televisão e de rádrodífusão, é vedada
a estrangeiros e a quaisquer sociedades, exceto
no caso de sociedades de capital exclusivamente
brasileiro e sem direito a voto, conversíveis, e aos
partidos politicos.
Praticamente é a reprodução de um mandamento constitucional já existente.
Por que a exceção proposta no parágrafo?
O SR. ROBERTO CIVITA -

Qual exceção?

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO A admimstração e a orientação intelectual das
empresas nacionais, por esse artigo, caberão somente a brasileiros. É o final do caput, onde
se abre o mercado de ação, com o exemplo da
PETROBRÁS, inclusive.
O SR. ROBERTO CIVITA - A pergunta diz respeito a uma proposta da ANER - Associação
Nacional de Editores de Revista, no sentido de
modificar o texto constitucional existente, de maneira a permitir que as empresas jornalísticas se
capitalizem Há uma questão importante, para reflexão. Até neste item estou de acordo com o
Presidente da Federação dos Jornalistas, supreendentemente, no que diz respeito à desconcetração da propriedade.
O problema é que a Constituição hoje obriga
as empresas jornalísticas serem de propriedade
de pessoas físicas. Como V. Ex's sabem, e como
todos sabem, o Mundo está mudando muito rapidamente e os investimentos necessários em nova
tecnologia, não apenas na área eletrônica, como
na área de imprensa também, os recursos necessários para hoje se montar e manter uma grande
empresa jornalística, em qualquer lugar do Mun-

do, atualizada e sintonizada com o fim do século
XX, são enormes A limitação constitucional atual
faz com que os mdivíduos tenham que capitalizar
a empresa e não conseguem fazê-lo. Portanto,
recorrem a mil tIpOS de acertos - empresa jornalística, empresa gráfica, empresa de distribuição
e tal - porque não conseguem fazer o que seria
a solução óbvia: fazer uma capitalização das empresas no mercado de capitais, recorrendo aos
fundos de pensão, aos fundos de investimento,
aos bancos de investimento, aos acionlstas individuais, aos quais se pudesse recorrer, para constituir o capital, aumentar o capital dessas empresas, inclusive das empresas novas, daquelas feitas
por cooperativas de jornalistas, e quem quiser
entrar no ramo.
A proposta nossa, é meio caminho na direção
da liberdade total, seria deixar que o capital votante fique nas mãos de pessoas físicas conhecidas, para assegurar que o controle dos meios
de comunicaçãe -seja conhecido, mas permitir
que o capital não votante vá ao mercado de capitais e seja comprado por quem quiser. Desde
que; não tenha voto, não influma na política.
E uma maneira de se capitalizar as empresas,
é a maneira de garantir que essas empresas entrem no século XXI capitalizadas e modernas, e
não limitadas, como estão hoje
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituínte Carlos Alberto
Caó.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, apresento as minhas escusas, Inicialmente, por não ter assistido às intervenções anteriores.
Assistindo, com muita atenção e interesse, à
intervenção do Dr. Roberto Civita,observei ao longo de sua intervenção, que V. S' caracteriza toda
a posição ideológica da Federação Nacional dos
Jornalistas profissionais. Igualmente ideológica
foi a intervenção do Dr. Roberto Civita na defesa
de posições de pressupostos, que lhe parecem
os mais ideais em busca de preservar a livre iniciativa nos meios de comunicação de massa.
Sem sair dos marcos da intervenção do Dr.
Roberto Crvíta e adotando, inclusive, a posição
liberal, que é a posição formadora e orientadora
da democracia política, que pouco tivemos neste
País ao longo de mais de cem anos de instauração
do Estado capitalista brasileiro, mantendo no
marco dessa posição, qualquer que seja a versão,
seja a versão de um Stuart Mill, de um Toequeville,
de um Kant, ou de um Adam Smith, o LIberalismo
propõe, sobretudo, pluralismo de opiniões. Entretanto, o que verificamos é que a liberdade de
informação está permanente e diariamente colocada em questão, porque o que vemos é a oligopolização dos meios de comunicação de massa,
e é a própria CIdadania e os direitos civis do cidadão que estão sendo, dianamente, colocados em
questão.
Então, é preciso discutir e a Constituinte tem
esse papel decisivo, que há uma incompatibilidade crescente e Insanável entre a oligopolização
dos meios de comunicação de massa e exercício
da democracia política que não tivemos em nosso
País.
Portanto, a nossa indagação ao Dr. Roberto
Civita se diríqe no sentido de que se posicione
diante deste fato real, desta configuração que a
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estrutura dos meios de comumcação assumiu em
nosso País.
Hoje não podemos falar simplesmente num
propnetário de jornal ou revista Há uma crescente
articulação entre essas diferentes áreas formadoras de comunicação. O grande problema que
enfrentamos presentemente em nosso País é exatamente este, porque os meios de comunicação
de massa deixam de estar a serviço da sociedade,
da opimão, para se transformar em instrumentos
de poder político, competindo com as mstltuiçôes
formadoras da sociedade política
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Dr Roberto Crvita.
O SR. ROBERTO CIVITA - A pergunta do nobre Constituinte Carlos Alberto Caó, na realidade,
diz respeito à aparente Incompatibilidade entre
a economia de mercado, a pluralidade e diversidade dos meios de comunicação.
Sendo que estamos de acordo, o Constituinte
Carlos Alberto Caó e eu, sobre a necessidade desta pluralidade, desta diversidade, que a minha
convicção, a convicção da Associação que represento é fundamental para garantir a democracia
no País, a pergunta real é se o sistema de livre
ínícíatrva, ou de econorma de mercado, é antagônico ou Incompatível com esta pluralidade.
Submeto a V. Ex's que é o contrário. A melhor
maneira que fOI descoberta até hoje, com todas
as suas falhas, de garantir a pluralidade é o sistema de economia de mercado, de livre iniciativa.
Posso voltar aqui na semana que vem com números, se V. Ex's assim o desejarem, para mostrar
o que tem acontecido no Brasil nos últimos 20
anos, em termos da multiplicação dos veículos
de comunicação, a multiplicação de empresas
jomalísticas, a multiplicação de revistas, com mais
de 2 mil títulos de revistas no Brasil hoje, não
me lembro de quantos jornais, e centenas de edítoras. Há revistas nascendo todos os dias, e que
sejam bem-vindas. O grande e decisico fator nessa equação é quem decide. A nossa resposta é:
quem decide é o leitor.
Quero falar um instante, se me permitem, desse
famoso poder da imprensa e dos meios de comunicação eletrônica Que poder é esse que depende
de o telespectador não girar o seletor, não acionar
o controle remoto? Que fantástico e monstruoso
poder consegue obrigar os leitores a comprar o
próximo número de determinado jornal ou revista? Que poder é esse que temos afinal? Se um
jornal vendeu "X" exemplares ontem, qual é a
sua garantia de que vai vender um exemplar amanhã? Essa questão de ser eleito, como disse o
Dr. José Antônio do Nascimento Brito, somos
eleitos todos os dias, em todas as bancas, e temos
que continuar agradando, para continuar sendo
eleitos. Este é o ponto um. O ponto dois: o importante é que o telespectador, o contribuinte, o leitor
tenha liberdade de, escolha - quanto mais escolha melhor. Quem quiser fazer um jornal, uma
revista, uma publicação, um News Letters, o
que seja, que faça e deixe o público escolher.
Não tentamos definir isso a priori, definir quais
serão as alternativas colocadas à disposição do
cidadão E esta a essência da questão.
Respondi à sua pergunta?
O SR. ARMANDOROLLEMBERG (Com assentimento do Presidente) - Sr. Presidente, apenas
um esclarecimento. O Sr. Roberto Civita meneio-
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nou várias vezes na sua palestra - e sinto-me
no díretto de pedir a V. Ex' a palavra.
A FENAJ tem ligações ideológicas, mas para
dizer que não houve nenhuma caracterização
Ideológica nas minhas explanações V. Ex"me perrmta apenas dizer que a FENAJ não tem nenhuma
filiação com a CUT, como foi CItado nominalmente pelo ilustre Conferencrsta, nem com qualquer outra entidade.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oltveira) Agradeço a V. S' sua intervenção
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, pela ordem. (Com assentimento do Presidente)
Sr. Presidente, o Ilustre Conferencista me indagou se eu estava satisfeito com a resposta CreIO
que ele me concede, e a Presidência com a sua
tolerância e magnanimidade há também de me
conceder, o direito de manifestar a minha satisfação e insatisfação com a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Tenho o problema do tempo, mas concedo 1
rrnnuto a V. Ex', porque outros Constituintes estão
inscritos e desejam também usar da palavra.
O SR CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Serei extremamente objetivo
A nossa posição pessoal é da mais ampla defesa da liberdade de Informação, o que envolve
a criação de mecanismos, não do Estado, mas
da sociedade, para exercer controle e participar
dos meios de informação de massa. Não ficou
claro, que me perdoe o Ilustre Conferencista, na
sua explanação, a posição da Instituição que representa, das revistas e das publicações que dirige, diante de um fato real - a olIgopolização
dos meios de comunicação de massa que sacnficam a pluralidade de opmiões, a diversidade de
opiniões, fundamento do regime democrático em
qualquer país capitalista do Mundo.
O Sr. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - Peço desculpas ao Constituinte Olívio Dutra, mas
estamos dando pnoridade àqueles que ainda não
se tenham pronunciado nesta manhã.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DurRA - O
Sr. Roberto Civíta, ilustre Presidente da ANER,
citou, também de passagem, o Partido que represento nesta Constituinte e nesta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estou dando apenas priondade aos que ainda
não falaram. O nobre Constituinte terá a palavra,

a posteriori.
-Nobres Constituintes, se ficarmos aqui discutindo porque fomos citados, ou que Instituições
foram citadas, e temos mais de cem entidades
que estão querendo inscrever-se, muitas são CItadas, tivemos, inclusive, de corpo ausente, autoridades constituídas que aqui foram citadas com
muita veemência, chegando às rais da agressividade, sem oportunidade de uma resposta e uma
participação, esgotaremos o tempo. Por conseguinte, não vamos usar este argumento
Tivemos a paciência e a postura democrática
para permitir que isso acontecesse.
Não se trata disso, aqui não somos representantes da cur, ou da CGT, ou da FENAJ. Aqui
somos Constituintes que estamos ouvindo esses
depoimentos, e assim gostaria de colocar. Peço

aos colegas Constituintes, para que possamos
conduzir os trabalhos.
Concedo a palavra à nobre Constituinte Rita
Furtado.
A SRA. RELATORA (Rita Furtado) - Nobres
Colegas Constituintes, Dr. Roberto Civíta, assistimos aqui a uma míni amostra de democracia,
digo míni pelo tempo e número de participantes.
Puderam ser aqui expostas as idéias as mais divergentes, posições as mais antagônicas
Parabenizo V. S' pelo fecho deste encontro aqui,
hoje, porque V. S' se preocupou, inclusive democraticamente, em saber da opimão de outras Associações para colocar a sua e fazer uma análise.
V. S', em nenhum momento, representando a sua
Entidade, fugiu ou tergiversou em tomo da posição que realmente tem.
O nobre Constituinte Carlos Alberto Caó fez
uma colocação inicial muito importante: são posições ideológicas. São sim. Não vamos fazer uma
'Constituinte sem posições ideológicas, isto é fundamentaI para que a Constituição exista por muitos e muitos séculos, se for possível, porque tem
que representar demascaradamente posições claras que queremos para esta e as futuras gerações.
É muito importante, sim, que quem é liberal
dtqa que é liberal, quem é estatizante diga que
é estatizante, quem é comunista diga que é comunista, quem é socialista diga que é socialista. Não
há lugar nesta Constituinte para tergiversar-posições ideológicas, camuflar o texto da Constituinte.
Quem aqui, como V. S', como eu e vários outros
Constituintes, somos a favor da iniciativa privada,
temos que vir aqui defendê-Ia com as suas correções, com as suas propostas sociais, mas isto
tem que ser amplo, tem que ser aberto, não pode
ser colocado debaixo de mantos espúrios, de posições que pareçam, mas que não são.
O empresariado brasileiro hoje tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem tergiversado
muito na sua posição ao longo destes 20 anos.
É preciso realmente que cada um aqui diga a
que veio. Não só nós, os Constituintes, mas toda
a sociedade tem esta responsabilidade, senão, vamos fazer uma Constituição espúria, vamos fazer
uma Constituição barroca, cheia de meandros e
que não levará este País à democracia.
Se defendo a iniciativa privada, se V. S' defende,
se outros colegas defendem, temos que estar aqui
com clareza e não arranjar subterfúgios para mostrarmos nossa opinião. Como também os estatizantes, os socialistas e os comunistas não podem
vir aqui tergiversar, vestir um manto em cima de
objetivos que visem apenas a inverter o que seja
uma ditadura, a inverter o que seja esse conceito
de liberdade, de democracia.
Precisamos estar aqui abertos, para que possamos encontrar realmente esse caminho de uma
democracia duradoura.
Todos têm direito à voz, todos, as minorias,
as maiorias.
Existe, sim, um problema de propriedade dos
meios de comunicação, existe, mas a proposta
não é acabarcom a propriedade, não é socializar,
mas é corrigir os mecanismos da livre iniciativa,
para que possamos chegar a um aperfeiçoamento.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
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O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUfRA - Sr.
Presidente, ouvi com a maior atenção e respeito
as colocações do Dr. Roberto Civita,que está aqui
representando o ponto de vista dos empresários,
e o fez muito bem.
Esta Subcomissão tem que ouvir três grandes
interesses que estão aqui em jogo: o interesse
do Governo, do Estado, com relação aos meios
de comunicação de massa; os interesses dos empresános; e os interesses dos trabalhadores. São
três partes que não podem estar dissociadas nesta
questão.
A Constituinte não poderá privilegiar aqui o interesse de nenhum desses grandes setores. Procurará a Constituinte colocar na Constituição algo
que contemple o interesse maior da sociedade,
e com clareza. Se contemplarmos aqui apenas
os interesses dos empresários, a SOCIedade sai
perdendo.
A FENAJ, que eu saiba, já foi dito aqui, não
é filiada à curo Se o fosse, não haveria mal algum.
Por acaso, a ANER não é filiada à Confederação
Nacional da Indústria, que é uma central dos empresários no País? E é correto, é legítimo que
assim o faça. E, por acaso, os empresários não
têm Partidos Políticos a eles se filiam, ou não
trabalham por um candidato de seu Partido Político nas eleições? Por que os trabalhadores não
podem ter também as suas filiações partidárias,
as suas vinculações partidárias?
Penso que aí o Dr. Civita errou, ao trazer isto
pejorativamente, para tentar desmontar um argumento da Federação em tomo da sua proposta.
A FENAJ, representando aqui um setor de trabalhadores, os trabalhadores dos meios de comunicação, não propôs, em nenhum momento, o
controle dos meios de comunicação por ela, a
FENAJ, ou por qualquer sindicato. Entendeu, a
FENAJ que há necessidade de diversificação, de..
pluralidade no controle, no uso dos meios de comunicação de massa. É preciso regular essa
questão, e regular não no interesse dos empresários exclusivamente.
Também não estou defendendo aqui que os
empresários tenham que ficar fora de uma legislação que deve regular os meios de comunicação
de massa.
Sem dúvida nenhuma, a FENAJ mostrou aqui,
com argumentos sólidos, que a atual SItuação
do controle dos meios de comunicação de massa
está longe de servir à democracia, mesmo num
sistema capitalista de livre mercado, como defende, com toda a clareza, o direito que tem o Representante da Associação Nacional de Editores de
Revistas.
A posição que interessa à maioria da SOCIedade
é a da pluralidade, tanto na propriedade quanto
no uso dos meios de comumcação de massa,
e os síndrcatos são parte da sociedade, também
têm o direito de se comunicar pelos meios de
comunicação de massa, ambos, não apenas pelos seus boletins internos, que naturalmente ninguém poderá proibir. Devem eles ter o direito
de colocar esses boletins internos nos locais de
trabalho Na Editora Abril, por exemplo, os trabalhadores do Sindicato devem ter o direito de colocar nas comissões de trabalho dessa editora as
suas divulgações. Penso devam ter. Na visão liberai do Dr, Roberto Civita,provavelmente, os Sindicatos dos Jornalistas e dos Trabalhadores da In-
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dústria Gráfica devem ter espaço lá, na sua empresa, para que isso aconteça.
Faço esta colocação, pois é provável que amanhã a imprensa, divulgando os depoimentos aqut
dê muito mais ênfase, por exemplo, ao depoimento do Dr. Roberto Civita. Os empresários tém
muito mais mteresse em divulgar as suas posições, defendidas por ele aqui, do que colocar
na íntegra, as colocações feitas pela FENAJ. Sé
aí já estamos vendo que há sempre este risco
e não é uma hipótese que estou fazendo. Já tem
acontecido em várias oportunidades.
A imprensa, usada do ponto de vista meramente do capital e do empresário, é que vai defender os mteresses desse setor Então, é preciso
a sociedade agir, e a sociedade não é o Governo,
os órgãos de Governo, e sim a sociedade, no
seu matizado, mais diversificado e rico, no sentido
de ter esse controle, esse controle não cair numa
mera censura, que somos contra: cerceamento
do direito de o trabalhador pronunciar-se, de o
empresário dizer o que quer. A sociedade tem
que ter mecanismos de se autocontrolar, e de
controlar os seus govemantes e aqueles que detêm meios de comunicações, importantes, como
são os jornais, revistas, canais de televisão.
Está posto para nós, é efetivamente: Qual é
o grau dessa mudança que tem de haver no Código de Telecomunicações, na legislação de imprensa?
Defendemos a livre iniciativa, mas a livre iniciativa tem de ser defendida no sentido de que seja
um direito de todos, e não apenas o direito de
alguns que acumulam capital, poder político e
com isto destróem a livre iniciativa.
Particularmente, defendo a propriedade, defendo a propriedade que seja indispensável para o
sustento dIgno de uma família. Quando passar
desses limites, essa propriedade estará ferindo
os direitos dos demais. O direito de propriedade
do empresário sobre os meios de comunicação,
canalizados no seu interesse, no interesse do grupo que ele representa, acaba ferindo os interesses
da maioria. Portanto, temos que traçar limites aí,
temos de traçar regulamentação, e isso é direito,
é necessidade, é dever de sociedade organizada
fazê-lo.
Então, friso este ponto, para dizer ao DI'. Roberto Civita que também entendo que nas colocações são ideológicas, como o são as nossas colocações, e não temos que tergiversar sobre isto.
Vamos ser sempre ideológicos e a nossa Constituição há de ser também ideológica, mas há de
contemplar a pluralidade ideológica que é o nosso
País. Não há de contemplar apenas a posição
ideológica de V. S' ou a minha.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Se o nobre conferencista quiser fazer alguma colocação sobre as observações do Deputado Olívio
Dutra, será a última colocação, porque o tempo
está vencido.
O SR. ROBERTO CIVlTA - Lamento não tenhamos mais tempo para aprofundar este debate,
mas estou às suas ordens. A nossa colocação
não visava defender os interesses dos empresários, e sim demonstrar que a economia de mercado não é -íncornpatível, Não apenas não é incompatível com a pluralidade e a diversidde desejada, como é o sistema que mais a favorece. Esta
é a tese central. Não é uma defesa dos interesses

de empresário nenhum. É apenas a constatação
de um sistema que permite a existência de um
maior número de vozes na sociedade.
Falarei um momento sobre oligopólio, que a
Constituinte Rita Furtado falou, e que foi a grande
discussão, se existe oligopólio ou não. Vou dar
um exemplo concreto para V. Ex's de como andam os oligopólios.
Em 1968, quando a revista Veja foi fundada,
era a única revista semanal de informação no
País. A única. Em seguida, a revista Visão resolveu
transforrnei-se em uma revista semanal de informação; depois, se não me engano, pela ordem,
surgiu IstoÉ; depois, Senhor; depois, Afinal; depois, Fatos. Este oligopólio virou mercado de
seis revistas semanais de informação.
Se este é o caminho do oligopólio que assusta
e preocupa alguns Constituintes aqui presentes,
submeto as revistas para que haja oligopólio, porque, parece-me, é o caminho da diversificação.
Estamos num processo em que todos os órgãos de comunicação que conheço têm cada
vez mais concorrência, e só não têm mais concorrência porque o mercado não admite mais concorrência. Quando o pessoal deixa de comprar,
chegamos ao limite do número de veiculos em
determinado setor.
Insisto, a nossa tese é muito Simples. Não é
posição do empresário, não é posição do capitalista. Deixem o mercado decidir. Todas as grandes
democracías do mundo estão baseadas e estão
interligadas com o sistema de livre inidativa. Tire
um, acabe com a outra. As que andaram na direção oposta estão voltando para trás. Espero que
o Brasil não perca o seu tempo indo para lá,
para depois ter que voltar. Muito obrigado. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço aos nobres Constituintes permaneçam mais
10 minutos, para registrarmos a matéria que está
chegando aqui.
Agradecemos aos conferencistas que hoje nos
brindaram com suas experiências, com seus interesses e com os seus conteúdos ideológicos, para
que possamos formar um juízo da matéria de
que tratamos, para colocá-la no texto constitucional.
Temos, por escrito, as três propostas deixadas
pelos três conferencistas. São depoimentos que
passaremos às mãos da nobre Relatora.
Anunciamos três sugetões de Constituintes,
que estamos encaminhando à Relatora - do
Constituinte Nilson Gibson: "Compete à União,
mediante lei do Congresso Nacional, explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão, o serviço de telecomunicação". Do Constituinte Mendes Ribeiro: "É livre qualquer manifestação de pensamento, sem que dependa de censura, respondendo cada um, nos casos e na forma
que a lei preceituar, pelos abusos que cometer;
não é permitido o anonimato; é assegurado o
direito de resposta; não será aturada propaganda
de guerra ou procedimento que atente contra instituições ou promova preconceitos de raça ou
de classe". Do Constituinte Davi Alves Silva: "Lei
federal disporá sobre o controle na utilização de
energia nuclear e a reparação de prejuízos civis
decorrentes de sua observância".
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A Presidência convoca os Srs Constituintes para a reunião extraordmána a realizar-se hoje, 28
de abril, às 19 horas, com a segumte pauta:

"Audíênciapublica com os Representantes
do Ministério das Comunicações."
Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 15
minutos.)
Ata da 7' reunião (extraordinária)
realizada dia 28 de abril de 1987
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezenove
horas, na Sala da Comissão de Serviço Público
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Arolde de Oliveira, com a presença dos seguintes Constituintes:
Acival Gomes, Aloisio Vasconcelos, Ângelo Magalhães, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, Joaci Góes,
Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre
Corrêa, Paulo Marques, Pompeu de Souza, Rita
Furtado, Roberto Vitale Rodrigues Palma. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi considerada aprovada. A seguir, usaram da
palavra para apresentação de sugestões, em reunião extraordinária, os Senhores Laumar Melo
Vasconcelos, Almir )Ileira Dias e Antonio Martins
de Vasconcelos, representantes, respectivamente,
das entidades ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, TELEBRÁS - Telecomunicações Brasileiras S/A e RADIOBRÁS - Empresa
Brasileira de Radiodifusão. Encerradas as exposições, os Constituintes Onofre Corrêa, Joaci Góes,
Olivio Dutra, Aloisio Vasconcelos e Ângelo Magalhães interpelaram o primeiro expositor; os Constituintes Francisco Humberto Mendes, Roberto Jefferson, Roberto Campos e Carlos Alberto Caó interpelaram o representante da TELEBRÁS - Telecornumcações Brasileiras S/A; e os Constituintes Paulo Marques, Olívio Dutra; Ângelo Magalhães e Carlos Alberto Caó interpelaram o representante da RADIOBRAS - Empresa Brasileira
de Radiodifusão. A Mesa solicitou ao Secretário
de Radiodifusão do Ministério da1Comunicações,
Dr. Lourenço Chiab, que respondesse a uma interpelação do Constitumte Olívio Dutra sobre concessões de rádio e televisão. O inteiro teor dos
debates será publicado, após a tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos às vinte
e urna horas e vinte e cinco minutos, convocando
os Senhores Constituintes, para a próxima reunião, a ser realizada dia vinte e nove de abril,
às nove horas e trinta minutos, para audiência
pública com as entidades ABERT - Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, FNR
- Federação Nacional dos Radialistas e ABI Associação Brasileira de Imprensa; e debate sobre
Matéria Constitucional. E, para constar, eu, Heloisa Helena Dias, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente - Arolde de OlIveira.

MIiode 1987

DIÁRIO DAASSEMBlÉIA NAOONAL COl'iSTffOINTE (Suplemento)

Quinta-feira 14

161-

_....eno rnaís

ANEXO AATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DASUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇfo, REALIZADA
EM 23 DEABRILDE J 987, AS 9:30 HORAS
NA SALA DA COMISSÃO DE SERVIÇO pj.
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informações e procurar um consenso interno na
entidade e tentar retratar, da melhor forma possível, em forma de síntese, o posicionamento nosso
com relação ao tema Desenvolvimento daCiAttc"
e Tecnologia no País. Da mesmaseoes e Submos tentando, perante outsas posições e tentancomissões, defendotar ao Plenário que não seja
do já de ioí'ii1nidadeda nossa colaboração. Nós
3!J~u.ifía~os de, na medida do possível, estar sempre a postos e à disposição dos Constituintes para
aquilo que fosse necessário no sentido de tentar
expor com a máxima clareza possível as nossas
idéias.

() or_".,;;..<:>IDENTE (Arolde de Oliveira) . •avendo numero legal, declaro aberta a presente
reunião da Subcomissão da Ciência e Tecnologia
Com relação ao tema propriamente dito, o Dee da Comunicação.
senvolvimento da Ciência e Tecnologia no País,
Nos termos regimentais, solicito que seja disnós partimos da identificação dos problemas prínpensada a leitura da ata, e que a mesma seja
cipais que têm, na nossa opinião, obstado ou então limitado o desenvolvimento da ciência e tecdada aprovada pelo Plenário da Comissão, uma
vez que sucinta e circunstanciada. Detalhada ela
nologia em relação à aspiração da sociedade coserá elaborada pelo Sistema de Som e Taquigrafia
mo um todo. E nessa tentativa, nós conseguimos
da Subcomissão.
colocar em três grandes áreas de problemas, efetivamente na nossa opinião, se queremos realmenOs Srs Constituintes que aprovam queiram
permanecer sentados.
te alcançar um desenvolvimento tecnológico e
~ industrial que nos coloqué em posição de igualAprovado
dade com as grandes potências, nós temos que
A Presidência comunica aos Srs. Constituintes
que a Ordem do Dia para a presente reunião
dedicar uma atenção muito especial no desenvolestá assim organizada.
vimento da tecnologia e, principalmente, na conPrimeira e segunda horas, audiências públicas
servação dos quadros cientificos em nosso País.
com as entidades: ABINEE Associação Brasileira
Os problemas que nós identificamos são os
das (Indústrias Elétrica e Eletrônica) ABICOM (Asseguintes, áreas de problema: primeiro, uma dissociação Brasileira das Indústrias de Computapersão excessiva de esforços e multiplicação de
dores e Periféricos) e CRUB(Conselho de Reitores
investimentos, sem uma especialização e prioridas Universidades Brasileiras), que terão um prazo
zação determinada e consignada para tal. Salvo
raras e elogiosas exceções, efetivamente, os pólos
máximo de 20 minutos para a apresentação de
suas propostas. Após cada exposição os Srs.
de industrialização nacionais passaram a se ressentir enormemente dessa dispersão de esforços
Constituintes terão igual tempo de 20 minutos
para debaterem a matéria exposta. E cada Constino desenvolvimento da ciência e tecnologia.
tuinte poderá usar, para fundamentar as suas
Segundo, uma ausência muito grande, talvez
um vácuo entre a interação empresa e universiquestões, do microfone por um prazo não maior
do que 3 minutos.
dade. Efetivamente, se nós, não no sentido de
cópia mas no sentido de tirar subsídios, se nós
Eu convidaria então para compor a Mesa o
nosso primeiro expositor desta manhã, Dr.Atilano
analisarmos o desenvolvimento dos países já deOnis Sobrinho, Vice-Presidente da ABINEE.
senvolvidos, e, mais que isso, o atual desenvolCom a palavra a ABINEE.
vimento vertical de alguns países em desenvolO SR. ATILANO ONIS SOBRINHO _ Muito
vimento, principalmente na Asia, efetivamente,
bom-dia.
houve uma congregação extremamente forte enPrimeiramente, cumpro o dever, em nome do
tre a empresa e a escola, ou a empresa e a univernosso Presidente da entidade, Dr. Aldo Lorenzetti,
sidade. No Brasil, salvo também raros exemplos
de sucesso, que na nossa opinião simplesmente
e em nome de toda administração da própria
entidade, de agradecer ao honroso convite e, ao
confirmam a regra, nós temos um vazio muito
mesmo tempo, expressar a nossa satisfação de
grande entre esse inter-relacionamento.
estar aqui presente nesse plenário, na tentativa
E o terceiro aspecto é o problema da exigüidade
de retratar o posicionamento da entidade com
de recursos e tão importante quanto a exiguidade
de recursos a falta de um critério de priorização
relação ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no País.
na utilização desses recursos.
Com base nesses três problemas, que são exNós, na ABINEE,como os Srs. sabem, a entidade congrega uma série de segmentos e, por decí- tremamente complexos, e nós entendemos persão da Diretoria da entidade, nós acabamos por
feitamente a necessidade de termos uma Constiformular uma série de comissões internas, em
tuição que seja pelo menos em princípio perene,
número de 4, Comissão de Sistema Tnbutário,
e não temos intenção nenhuma de propor ou
colocar proposições que venham a fazer com que
Orçamento e Finanças, Comissão da Ordem Econômlca, Comissão de Ordem Social e Comissão
a Constituição seja uma norma específica que
de Comunicação, Ciência e Tecnologia. Essas cocoordene essas atividades.
A pergunta que se faz inicialmente, e eu me
missões devem, por determinação intema, se inter-relacionar, na medida do possível com as di- permitiria ler uma pergunta-centro de um trabalho
que a entidade fez em 1985, quando da realização
versas Subcomissões e Comissões da Constituinte, no sentido de tentar se posicionar com relação
do IVCongresso Brasileiro da Indústria Eletro Eleaos temas relactonados com essas comissões.
trôníca, que foi a pergunta foco para identificarmos o procedimento que deveríamos tomar com
E desta forma nós mantivemos uma série de reuníões internas no sentido de coletar subsídios,
relação ao desenvolvimento científico e tecnoló-

gico nacional. E claro ~_I""'cltica.
ligado ~.nÇlâ'"ê a seguinte: Tem a indústria brasi.elra que aceitar como verdade definitiva a teoria
dos eixos de desenvolvimento, segundo a qual
o desnível tecnológico entre desenvolvidos e não
desenvolvidos tende a se alargar cada vez mais,
condenando-os atualmente a uma situação de
permanente dependência? ,
Essa foi a pergunta foco. E claro que a resposta
é não.
Se olharmos a história do mundo moderno e
contemporâneo notamos perfeitamente uma série de aspectos ou mudanças fundamentais no
processo de desenvolvimento, que fizeram com
que algumaPrtações fossem elevadas a um patamar maior de desenvolvimento econômico, social, industrial e tecnológico, e outras, por certas
circunstâncias, se caracterizam por uma decendência desse desenvolvimento tecnológico e social.
E nós acreditamos que o Brasildeve se preparar
para galgar posições melhores, mas para isso temos que, efetivamente, colocar como prioridade
nacional uma preocupação constante; posteriormente, uma legislação ordinária eficaz que efetivamente leve o País a criar um modelo de desenvolvimento tecnológico industrial compatível com as
aspirações dos diversos segmentos da sociedade.
Com base nisso, nós tentamos montar uma
redação que fosse possível ser aproveitada como
teor constitucional e que abrisse essas possibilidades sem ter a intenção de ser normativo.
O princípio básico da nossa proposta é o princípio da participação efetIva e eficaz. Nós achamos que o desenvolvimento da ciência e tecnologia tem que ter forçosamente uma participação
direta dos segmentos da sociedade diretamente
envolvidos com o desenvolvimento científico e
tecnológico.
E nós achamos que os três seguimentos ~
devem representar, de forma paritária, essa necessidade de participação são: de um lado, sem dCMda nenhuma o Governo, como o normalizadar
e o coordenador, o ímplantador de certas polític:.
de desenvolvimento econômico e social. Outro
segmento, sem dúvida, é o trabalhador do setor,
que seria a comunidade científíca; e o terceiro
segmento é a empresa, com ênfase maior a livre
iniciativa. Não com uma intenção de copiar o
que outros países já fizeram, mas com a intenção
de procurar, nas experiências passadas, utilizar
os aspectos que possibilitaram sucesso e resultado, e eliminar do nosso rol de atitudes aquelas
alternativas que não conduziram ao sucesso desejado.
Dessa forma, nós pretendiamos expor aqui, ao
Plenário, a nossa proposta síntese. Eu gostaria,
anteriormente à leitura dessa proposta, dizer, reconhecer da nossa talvez inabilidade, nós não s0mos expert em textos constitucionais. Nós nos
preocupamos muito mais em tentar deixar clara
a nossa proposta, tentanto, na nossa opinião, com
as nossas debilidades naturais, colocar na forma
de texto constitucional, segundo o nosso entendimento. Mas é uma proposta e, logicamente, nós
estaremos à inteira disposição do Plenário para
tentar responder a qualquer pergunta que faça
necessária e esclarecimentos com relação à matéria.

~~
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1- Art. Lei Ordinária <11"_
gresso Nacional esbelecerá o modelo UCf'ntica de desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e política industrial, dentro
dos seguintes princlpios. Atuação direta da
sociedade no processo de formação, capacitação e fixação dos quadros científicos desenvolvidos pela universidades brasileiras, incluindo sua participação, direta nos órgãos
gestores dessas instituições.
2 - Art. Participação paritária da comunidade cientlfica, livre iniciativa e podenpúblico na gestão das instituições voltadas para
o desenvolvimento da pesquisa cientíííca e
tecnológica.
3-Art. Compatibilização dos recursos
destinados à ciência e tecnologia com os
modelos de política industrial e tecnológica
a serem formulados para os vários segmentos produtivos, mediante instituição de mecanismos fiscais e creditícios.
4 -Art. O mercado brasileiro se constitui
em patrimônio nacional. E como tal, é base
para a formulação de política e industrial e
tecnológica, visando a preservação e desenvolvimento do nosso parque industrial.
A proposição nossa, como dizia anteriormente,
baseia-se num princípio de uma participação
mais ativa dos três segmentos da sociedade que
nós entendemos diretamente envolvidos e responsáveis por um eventual e desejado sucesso
do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no
Pais.
Muito dos Srs. podem arguir como alguns dos
nossos companheiros, argUíram,com relação, por
exemplo, à autonomia universitária.
Não há interesse de que esse texto, em absoluto, fira o princípio de autonomia universitária.
No entanto, pretende-se a proposta nossa abrir
possibilidades de que se criem instrumentos de
administração desses organismos, que contenham no seu bojo a participação, em forma paritária e não representativa simplesmente, desses
três segmentos.
Nós entendemos que a autonomia universitária
deverá continuar e continuará, porém, contendo
em seu processo operacional e administrativo instrumento que nos levem à efetiva eficácia.
A colocação nossa é essa, e nós estaríamos
à completa disposição do Plenário para tentar elucidar quaisquer dúvidas existentes, e agradeço
a gentileza da atenção de todos os senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar imediatamente aos debates sobre
a proposta da ABINEE.
Pediria ao Dr. Atilano que permanecesse na
mesa e que cada Constituinte que quiser se inscrever para as questões, faça o favor. Teremos
três minutos para formular as questões.
HaVIa pedido a palavra o nobre colega Senador
Constituinte Pompeu de Souza.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUZA
- Obrigado, Sr. Presidente. Um tema muito importante, levantado pelo Expositor, é o relacionamento universidade/empresa/comumdade. É fundamentai e foi feita uma ressalva que, vamos dizer,
nesse organismo paritário, esse organismo tríní-

tário e paritário, fosse preservada a autonomia
universitária. Isso é fundamental.
Mas eu pergunto ao Expositor sobre um problepesq~stá embutido na questão que é o da
mente desíntereca pura, da pesquisa supostamatriz da pesquisa tecnorque ela é a mãe, é a
pação de que vamos dizer a pf~ daí a preocué compreensível, sempre a pressa dá"!~, aliás,
a pressa também um pouco da comunidâde;'b
espírito de um certo pragmatismo superficial que
pode ocorrer e que isso não possa sufocar a pesquisa científica para servir a um imediatismo da
pesquisa tecnológica. É preciso que haja uma
distribuição de campos muito nítida. E que a colaboração da empresa, que tem o maior interesse,
evidentemente, no desenvolvimento tecnolóqico,
atinja também a pesquisa científica sem o que
será uma colaboração longe de ser positiva e acabará sendo negativa, porque levará a um estacionamento, a uma estagnação no desenvolvimento
da criação da tecnologia.
Como a empresa encara esse problema?
O SR. ATlU\NO ONIS SOBRINHO - Pois não.
Prezado Senador Constituinte, esse aspecto foi
levantado entre as discussões internas na entidade e, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante a preservação e o desenvolvimento da
pesquisa básica nacional, e temos a certeza e nós teremos também uma palestra do representante da comunidade científica neste Plenário que a comunidade também não está satisfeita
com o desenvolvimento.
-

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
E devena estar?

O SR. ATlLANO ONIS SOBRINHO - A mtenção dessa correlação e conjugação de esforços
de forma paritária, nessas áreas entende justamente a necessidade da defesa de diversos tipos
de interesse.
Atecnologia aplicada não sobreviverá por longo
prazo, sem uma aplicação maciça de esforços
e formação, principalmente, de recursos humanos e fixação desses recursos humanos internos
no que diz respeito à pesquisa básica.
v. Ex~ pode ter a certeza de que, embora a
atividade da hvre iniciativa tenha uma necessidade
de trazer resultados quase que imediatos a sua
atividade, há já uma consciência nacional hoje,
de que, efetivamente, também esse objetivo imediato tem que ser sacrificado em prol de alguns
objetivos de preservação da própria empresa. Então, entendemos que tem que haver uma separação e uma definição clara de objetivos, tanto na
pesquisa básica como na aplicada e deverá haver
uma administração desses esforços no sentido
de que um não prejudique o outro. Essa é a intenção da nossa proposição. MUlto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveria) Concedo a palavra ao nobre Constitumte Antôrno
Gaspar.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPARSr Presidente, nós sábemos, perfenarnente, que
a tecnologia precisa de pesquisa básica do trabalho do capital. Estamos todos preocupados em
estabelecer alguns marcos ou alguns rumos que
tirem o Brasil da dependência tecnológica porque
acreditamos que seremos uma grande nação
dentro de algum tempo. E sabemos também que

não poderemos ser uma grande nação se?1 nos
apropriarmos da tecnologia, e sabemos mais, que
até os nossos problemas fundamentais, de preservação da vida sob o ponto de vista biológico,
veja bem, sabemos que nós não acabaremos com
a fome do Brasil sem nos apropriarmos da tecnologia.
Eu gostaria de saber de V. S' o q~e entend~
de mais importante sobre o ponto de VIstaconstí-a~, S~ nós devemos, se o Estado brasileir?
ênfase à pesqúisã"'&t.1tpe~_quisa básica, ?a; mais
ao capital?
~ -"U dar mais enfase
O SR. ATlLANO ONIS SOBRINHO - Prezado
Constituinte Antônio Gaspar, primeiro, com rela- .,
ção a sua colocação de dependência tecnológica,
nós temos uma posição bastante clara e consensual na entidade de que nós precisamos alcançar
e colocar como objetivo uma interdependência
administrada e tecnológica. Nós não temos a pretensão, sem dúvida nenhuma, de ser os absolutos
dominadores de tecnologia mundial e sabemos
que isso é impossível. Existe nos países desenvolvidos e agora nos países em desenvolvimento
urna política que visa a busca de interdependência
tecnológica administrada. Isto é, nós havemos de
reconhecer que nós estamos a alguns passos
atrás. Teremos que priorizar certos setores, para
alcançar um estágio de interdependência adrnínístranva tecnológica para poder ter poder de barganha em determinados itens príonzados em relação a outros itens que não são priorizados. Nós
temos que conviver com processo de mercado
externo, de Importação e de exportação.
Com relação a sua pergunta específica que advêm disso, se o nosso ponto de vista é dar mais
atenção constitucional à pesquisa básica ou à pesquisa aplicada ou ao capital, eu lamento ter que
responder de uma forma que, talvez, não seja
daquela clareza que o companheiro desejasse,
mas eu acho que um não sobrevive sem o outro.
Quer dizer, nós entendemos que a pesquisa básica carece muito mais de uma priorização do que
a própria pesquisa aplicada, porque a pesquisa
aplicada, o País se desenvolveu de tal forma, erra- .
da ao acertadamente, dotando alguns complexos
industriais de certa capacidade de desenvolvimento tecnológico aplicado, às vezes até por força
da falta desse diálogo com as universidades. Então, a priorização vai ser mais fácil porque é mais
natural, que dizer existem no País certos pólos
de industrialização que quase que caracterizam
naturalmente a priorização. Agora, da pesquisa
básica, efetivamente, carece de se pensar e de
colocar principalmente a comunidade científica
juntamente com a crítica dos outros segmentos
da sociedade, para se determinar mais as prioridades. Porque, senão, nós corremos o risco de
priorizarmos uma direção na pesquisa básica que
não seja exatamente como aquela direção da pesquisa aplicada. Por isso também entendemos como fundamental a participação paritária para que
todos os segmentos diretamente envolvidos utilizem um mesmo modelo de desenvolvimento tecnológico e industrial, inclusive no texto da nossa
proposição que estaremos entregando, oficialmente, à Casa damos ênfase à necessidade da
colocação da palavra conjunta da tecnologia Industrial com o processo de desenvolvimento de
Ciência e Tecnologia E o capital? Acho que o
capital realmente é conseqüêncía.
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Nós entendemos, e não somos professores da
verdade, nós conhecemos, com certo nível de
detalhe, o nosso segmento, e carecemos de um
maior conhecimento de outros segmentos, mas
nós podemos dizer que o nosso segmento um
dos problemas básicos da falta de investimento
é a falta de segurança, no modelo claro, especificamente claro que tenha o Governo brasileiro
com relação ao desenvolvimento tecnológico e
industrial. então, achamos que o capital vai ser
quase que conseqüência, e eu lamento informar
como elemento da livre iniciativa que eu colocaria
como terceira prioridade nesse daí. Eu gostaria
de responder que há prioridade nesse capital, mas
lamento informar que a minha posição pessoal,
nesse caso, é de que o capital, efetivamente dentre
as 3 prioridades que o senhor colocou seria e
terceira.

sociedade, em alguns aspectos polêmicos que
a implementação das medidas por certo levantará. E o companheiro levantou e eu acredito que
os principais.
Primeiro, com relação às responsabilidades
dentro desse programa de esforços e de responsabilidades, quais seriam as responsabilidades do
Governo? Nós faríamos uma exposição da nossa
opinião, que deverá ser base à crítica e a um
debate amplo da sociedade por ocasião da legislação ordinária.
Acreditamos, e eu vou me estender um pouco,
se o Presidente me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente permite, o tempo é que não permite.

O SR. ATlLANOONIS SOBRINHO - Está bem,
então eu vou tentar me cercar com o tempo.
Fala-se muito, hoje em dra, em várias assertivas,
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveria) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
bem que não é intenção minha colocá-Ias corrre
Alberto Caó.
certas ou como erradas, eu tenho a minha opinião
formada, a entidade tem uma opinião global sobre
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
a rnaténa e nem sempre a opinião de consenso
CAÓ- Sr. Presidente, retomando um pouco de
reflete a opinião de cada um dos seus membros.
passagem a intervenção do Senador Pompeu de
Mas, com relação à participação do Governo, temSouza. O ilustre representante da ABlNEE formuse levantado murto a co-gestão na livre iniciativa,
lou aqui muito bem concebido um modelo tnnításem julgar o mérito da proposta eu acho que
rio, tripartite de desenvolvimento de uma política
tanto o direito de co-gestão tem o pleito do trabacientífica e tecnológica. Mesmo sendo paritário
lhador na livre empresa, quanto temos o direito
este modelo, este terá que estabelecer papéis es-- nós, dos segmentos representados e sugeridos
pecíficos para cada um dos setores, para o setor aqui na tripartite, na co-gestão da atividade públiGoverno, para a comunidade científica e para o
ca. Aí, sim, é que nós temos direito, antes de
setor empresa privada. Gostaria, se posível que
qualquer co-gestão, nós deveríamos ter o direito
um representante da ABINEE explicitasse um
à sociedade, efetivamente de co-gerir atividade
pouco qual seria o papel do Governo no desenvolpública, porque essa aí, sim, é que nós somos
vimento de uma polítIca científica e tecnológica.
donos. Então, a proposta nossa é de uma co-gesQual seria o papel da comunidade ciêntifica. Será
tão à nível público de forma tnpartíte, e ao Goverque o Governo vai apenas prover de recursos?
no caberá o cumpnmento do teor constitucional,
A formulação e execução de uma política cientíou seja estabelecer formas para que o Congresso
fica e tecnológica, a liberdade de atuação da coNacional debata e vote um modelo de desenvolmunidade científica, até onde ela se realizaria, plevimento de política industrial e tecnológica.
namente, levando-se em conta a necessidade de
Logicamente, dentro desse debate, surgirão os
se preservar o princípio de autonomia? E em terceiro lugar o problema da empresa privada. É vários aspectos polêmicos e um deles que voçê
levantou com relação à empresa de capital brasipreciso qualificar um pouco o que seria a empresa
leiro e a empresa de capital estrangeiro. A entidaprivada. Será que dentro desse modelo tripartite
de entende que o País não tem condições de
a empresa privada estrangeira teria as mesmas
condições de participação da empresa privada sobreviver e de se desenvolver sem o auxílio e
a colaboração ínestnnáveis que o capital estrannacional já que hoje o elemento tecnológico é
geiro pode promover à Nação. Somente que a
um fato definidor e qualificador do que seja a
empresa privada nacional e do que seja a empresa entidade também entende que cabe ao Governo
determinar as regras do jogo dessa inversão esprivada estrangeira, talvez até muito mais do que
trangeira e que lamentavelmente existem alguns
o simples exercício do controle acionário, do controle do capital. E até onde esse modelo tnpartite vácuos de legislação que têm feito com que se
também adotaria para certos setores de tecno- desvie alguns rumos de empreendimentos estrangeiros no País, mas a grande maioria dos emlogia de ponta à reserva de mercado?
preendimentos estrangeiros no País, tem trazido
O SR. ATlLANOONIS SOBRINHO - Pois não,
excepcíonars beneficios à economia. É claro que
prezado Constituinte Carlos Alberto Caó, nós até
há os que trazem meleficios. Nós achamos que
estávamos com receio de levantar a palavra tripara função do Governo é estabelecer e coordenar
tite, aqui no plenáno, mas o Senador, com a sua
o estabelecimento da política clara através de vointeligência habitual Já, praticamente, definiu o
tação no Congresso, o Governo alocar e compaque sena o sistema sem que houvesse a necestibilizar esses recursos de acordo com a proposidade de expor a palavra, e o prezado Constituinte
sição do item 3 nosso, de tal forma que sejam
Caó complementou aí com o brilho natural.
compatíveis com as necessidades do processo
É tripartite mesmo a proposição. Quer dizer,
de desenvolvimento científico e tecnológico.
acreditamos que tem que haver uma paridade
Nós ouvimos e temos acompanhado os trabalhos dos Senhores e ouvimos e estudamos algude participação desses 3 segmentos. Como eu
havia dito no príncípto, uma das preocupações
mas proposições de se fixar a contribuição de
recursos para a ciência e tecnologia de um perda entidade nessa proposta era a de não entrar
centual "x" sobre o PIB. Aliás, eu escutei uma
em detalhes que deveriam ser regulamentados
entrevista sua ontem, na televisão, com relação
por lei ordinária após um amplo debate com a
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ao assunto. Nós tivemos receio de prefixar um
montante como proposta constitucional e preferimos, então, uma proposta de compatibilização
desses recursos, porque, hoje, a nossa inversão
em ciência e tecnologia é tão infinitamente menor
do que a proposta já havida que nós temos receio
que uma proposta nesse nível possa, até, obstar,
vamos dizer, uma aprovação em Plenário.
O SR. PRESIDENTE -<Arolde de Oliveira) Nós temos, ainda, duas questões a serem colocadas pela Mesa e eu vou permitir que o nosso
2°-Vice-Presidente, José Carlos Martinez, e a Deputada Cristina Tavares, nossa Relatora, logo a
seguir, formulem as questões e que o Conferencista responda às duas sequrdamente, para que
nós não avancemos demais no tempo.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTINEZ - Muito obrigado, Sr. Presidente. Para'béns,
em primeiro lugar, pelas suas colocações, que
estão sendo feitas com muito objetivo. O Sr. fez
uma definição de mercado/patrimônio nacional,
hoje, dentro de sua primeira exposição. Parece
que esse tema, hoje, passa a ter um enfoque mundial, no momento em que nós vemos os americanos fechando o mercado e, de certa maneira,
criando barreira a outros países, no caso específico ao Japão e ao próprio Brasil. Eu quero lhe
perguntar o seguinte. Será que o Governo não
vai utilizar essa definição, neste momento em que
nós vivemos uma pobreza total de recursos, como
arma de comércio e não vamos, de certa maneira,
comercializar a nossa teoria de tecnologia e ciência, de desenvolvimento? Isso me parece um problema, acho que gostaria de ouvir a definição
de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a nossa nobre Relatora, Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. RELATORA (Cnstina Tavares) - De
certa forma, a pergunta que eu iria formular já
foi respondida. De maneira que eu desisto, para
ouvir com atenção...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Obrigado.
O SR. ATlLANOONIS SOBRINHO - Essa proposta nossa de definição do mercado brasileiro
como um bem patrimonial nacional, pretende dar
uma flexibilidade que todos os países, praticamente desenvolvidos ou em desenvolvimento,
tentam dar ou constitucionalmente ou através da
prática de uso de relações internacionais. Nós
entendemos, e, aliás, a simples análise dos fatos
mternacionais, hoje, por exemplo, comprova que,
efetivamente, o mercado é um bem patrimonial
que representa uma barganha excepcional. Por
exemplo, os Estados Unidos, bem citados pelo
companheiro Martinez, recentemente, propõem
uma barreira excepcional à entrada de produtos
japoneses em seu mercado e essa prática tem
sido tenazmente condenada pelos próceres daquele governo com relação às barreiras dos países
em desenvolvimento com relação aos portos daquele país. Então, efetivamente, o mercado é um
bem nacional, não há dúvida nenhuma, e nós
achamos que a Constituição tem que ter no seu
texto uma possibilidade de abertura de usar esse
patrimônio nacional de acordo com as necessidades que o momento assim requeira e em casos
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específicos de certas prioridades de desenvolvimento tecnológico, científico e industrial, e até
social daquele próprio país. Então, a entidade em
si não é a favor de um texto constitucional que
determine a reserva de mercado como uma regra
de jogo preestabelecida. Agora, nós entendemos
que o mercado tem que ser um instrumento altamente importante em qualquer base de negociação. Agora, realmente, nós sempre estaremos
correndo perigo - tendo ou não o texto constitucional - de que os nossos governantes utilizem
esse instrumento. Porque, como qualquer instrumento de poder de barganha grande, ele pode
ser bem utilizado ou mal utilizado. Infelizmente,
é o risco que todos nós corremos. Quer dizer,
paralelamente a essas propostas, outras Comissões e esta própria estarão estudando formas de
regime que limitem um pouco a ação danosa
do Governo. E é isso que nós esperamos que
as outras Subcomissões também introduzam: limitações ao uso indevido, vamos dizer, desse patrimônio que é o mercado interno brasileiro.

atividades, a informática como base de ciência
e tecnologia, a informática através da sua visão
industrial, coloca-se em quase todas as Subcomissões do Congresso, que hoje prepara a próxima Constituição.
Dentro dessa seqúência de enfoques que eu
preparo, eu me permito fugir, por um momento,
do enfoque estritamente industrial. O aspecto industrial, que norteou a palestra do nobre colega
que me antecedeu, é uma faceta da Informática
a qual nós vivemos com muito intensidade, mas
vou me permitir extrapolar para colocar a Informática no seu sentido mais amplo e no seu sentido
de suporte a todo o movimento de desenvolvimento social.
Numa visão histórica, nós vemos muito candente essa discussão protecionismo versus liberalismo colocar-se centralmente no probelma da
Informática.
E, numa visão histórica, vemos neste último
século de grande avanço da sociedade brasileira,
outros momentos de protecionismo, onde a vontade política e social brasileira se manifestou e
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) que tem muitos pontos de proximidade com que
A Mesa agradece a presença da Abinee, através
hoje se passa na Informática. Não me coloco na
do seu Vice-Presidente, Dr. Atilano de Onis Sobriposição de um historiador, peço desculpas pela
nho, e convidamos, a seguir, para que tome lugar
à Mesa, o nosso conferencista que, a seguir, vai minha relativajuventude em relação ao problema
da siderurgia pelos anos 30, quando eu não era
fazer o seu depoimento, que é da Abicomp, Assonascido ainda.
ciação Brasileira das Indústrias de Computadores
A siderurgia hoje é uma conquista brasileira,
e Periféricos, o Dr. Antônio Mesquita, que é o
é um item de exportação, é uma indústria que
Presidente dessa entidade.
é nacional, embora conviva harmoniosamente
com o capital estrangeiro. A siderurgia brasileira
O DR. ANTÓNIO MESQUITA - Obrigado.
nasceu fruto de um movimento de vontade políO SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) tica do povo brasileiro, e foi instalado num quadro
Com a palavra o Dr, Antônio Mesquita.
de protecionismo.
Nós reencontramos o mesmo fenômeno, já na
O DR.ANTÓNIOMESQUITA - Sr. Presidente
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e Cominha fase de vida e eu já me lembro quando,
municação, Srs. Membros da Mesa, Parlamenpelos anos 50, o petróleo tomou-se questão centares e Constituintes:
tral da cidadania e da nacionalidade brasileira.
É uma especial situação esta para a Abicomp
Petróleo também recebeu um tratamento nacionalista, e aí posso detalhar um pouco mais, porde poder vir, diante de um momento tão importante para a sociedade brasileira, colocar pontos que encontro no petróleo paralelos muito grandes
com o que acontece hoje na Informática. Apenas
de vista sobre matéria que lhe diz respeito, ou
seja, a indústria de informática. Nós, dada à exigüi- com recoJocação diante da peculiaridade do segdade de tempo de que dispomos e à amplitude
mento da atividade da energia petróleo. Ninguém
do assunto, preparmos um documento, que fize- se pergunta a quem o petróleo é vendido, todo
mos distribuir através da Secretaria da Subcomundo se preocupa de onde o petróleo sai. A
missão e usaremos esse tempo concedido para jazida do petróleo é o insumo essencial para o
pinçar alguns fatos e fazer algumas reflexões.
controle, para a soberania e para que que o Pais
Inicialmente, a nossa posição como associação
detenha as decisões estratégicas nessa matéria.
de classe diante de assunto dessa relevância tamDessa forma, dentro de um contexto tão polêbém é uma posição de continuidade. Apenas ela
mico quanto foi a votação e quanto é hoje a disnão é uma posição individualista, é uma posição
cussão da Lei da Informática, nos anos 50, O
coletiva dada a amplitude do assunto informática,
Brasil debateu exaustivamente, e ainda existem
resíduos de debates, a questão do petróleo e a
diante do momento do Brasil e do momento da
sociedade. A nossa participação é coletiva, insequestão do subsolo brasileiro ao controle do Estado.
rida no contexto da comunidade científica e tecnológica, que se reúne, hoje, assiduamente em
A estatização é uma particularidade, como é
o domínio do subsolo. A estatização do petróleo,
Brasília, preparando idéias; preparando contribuições. A nossa participação é coletiva no contexto
a estatização da exploração do petróleo, no meu
do movimento Brasil Informática, que é um movi- entender, se faz devido à intensidade de capital
mento nascido por ocasião da votação da Lei . necessária à exploração desse recurso, capital esde Informática em Congresso, em 1984, e que
se que não era disponível na mão da sociedade
permanece em estado latente dada a permanente
privada brasileira. Ele só se encontrava concentrado nesse nível na mão do Estado.
pressão que se estabelece sobre a cabeça das
A seqüência do que se passou como modelo
pessoas que hoje fazem informática no Brasil.
Esse movimento se estrutura e fará contribuide petróleo, daquele petróleo que em 1950 não
ções hoje, amanhã e até o final do trabalho desta
existia no subsolo brasileiro e que, assim mesmo,
Constituinte, por representar um aspecto de muifoi sabiamente reservado por essa sociedade que
tas facetas, onde o uso da informática, a produção
acredita no seu País e acredita que o urucu existia
de programas, a informática permeando outras
desde aquela época a gente sabia disso, não esta-
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va explicitado porque nossos censores não estabeleciam com clareza, mas hoje eu me ufano
do fato de existir urucu e de existir urucu no Amazonas, e que é aquele grande potencial inexplorado, vamos dizer, do nosso amanhã, eu vejo essa
questão do petróleo ganhar foros crescentes de
internacionalidade. Vejo a questão do petróleo
responder altaneiramente o problema do desafio
tecnológico, eu vejo a questão do petróleo como
uma grande alavanca do que hoje se pratica de
ciência e tecnologia neste País.
Nos anos 70, temos a Informática. Acho que
isso vai nos levar ao fmal do século como o terceiro fenômeno. Não consigo prever uma nova antes
do ano 2000 porque a Informática permanece
e a Informática é nascente como um assunto que
vai progressivamente nos envolver. A informática
não se faz a partir de jazida. A nossa jazida Informática somos nós mesmos, é a nossa sociedade,
é o movimento de vontades de, usando um termo
americano, bud straping, que significa o sujeito
se levantar se puxando pelos cordões do sapato,
quer dizer, estamos a1avancando o Brasil a partir
do próprio Brasil e atenção a este parágrafo, sem
nenhum endividamento externo. O modelo da informática não carece de capital estrangeiro para
que a política nacional de informática seja implantada. Não há um cent de dólar de divida externa
que seja da responsabilidade da Política Nacional
de Informática.
Muito bem. Essa visão histórica nos traz aos
anos 70 e tem dois fenômenos que gostaria de
destacar.
O primeiro fenômeno que mostra o quão profunda é a penetração da ciência e tecnologia dessa elite que hoje conduz o Brasil aos seus avanços
para final do século, onde vemos um país governado dentro de um modelo econômico liberal,
internacionalista, dentro de um plano que se endividavam a mancheias, buscando projetos cuja via.
bilidade hoje, nem sempre se reconfirma, mas,
dentro deste quadro institucional, fruto de um movimento nascido, vamos dizer, na classe pensante
brasileira de ciência e tecnologia, dentro da universidade, um grupo que não excedia a 500 pessoas, bloqueia-se o projeto de venda de um computador produzido por uma empresa estrangeira
9ue , aqui, empregava quase 5.000 pessoas, na
epoca, que detinha mais de 80% do mercado
brasileiro, que no mundo fatura bilhões de dólares
e emprega, que sei eu, na época empregava 200
e tantas mil pessoas, e este Govemo de pensamento' econômico-liberal impede um processo
de comercialização com a linha de montagem
já estabelecida no Brasil.
Por esse movimento, o Governo Geisel fechou
a porteira do mercado brasileiro da mini-informática, numa demonstração clara de que o pensamento de ciência e tecnologia, que foi o pensamento que lastreou a importância da informática
para a sociedade brasileira, permeou mesmo as
teorias econômicas mais liberalizantes. Até hoje,
acho incrível que isto tenha acontecido, tenho
dúvidas às vezes que isso tenha acontecido no
Brasil, tal qual vejo em outras situações. Enfim,
é um fato, está historiado, está narrado. Esse fato
marca o início de um modelo que resultou na
atual Política Nacional de Informática.
A Política Nacional de Informática tem um outro
grande momento, onde essas 500 pess~s não
eram mais SOO, elas tinham-se multiplicado por
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um número muito grande. O movimento Brasilinformática, que foi um dos movimentos inspiradores e defensores da Lei n° 7 232/84, votada
pela antiga legislatura, lei essa que encontrava
um Congresso num momento de redernocratrzação do País, mas encontrava um Congresso
ao mesmo tempo dividido por uma questão sucessória de alta intensidade e habituado a um
procedimento de urgência que o atravessava com
freqúência, Congresso esse que emenda, no curto
prazo que lhe detinha, mais de uma centena de
vezes o projeto do Governo, transforma-o completamente e o vota por unanimidade das lideranças,
por cima de toda a dívisão partidária que existia
dentro do processo sucessório então em curso
Nós encontramos esse movimento Brasil-Informática em 84 constituído por centenas de associações de classe, associações profissionais
dos mais variados espectros, associações empresariais de diversas origens, associações sindicais,
associações de trabalhadores, associações de
pesquisa e de conhecimento.
Meus senhores, esse quadro de protecionismo
e de vontade cível brasileira eu trago como um
depoimento de alguma coisa que nos traz a um
contexto histórico de presente onde nós examinamos o porquê desse movimento todo. E o porquê desse movimento todo escapa à mdústna
de Informática, escapa ao uso do big brother
para fazer o controle das nossas coisas e nos
mostra um final de século onde essa Informática
gerará a grande maioria dos nossos empregos.
Essa rnaiona dos nossos empregos, tenho a
estatística americana, muito interessante, que projeta para o ano 2000 a sociedade arnencana, nós
esperamos estar perto dela nessa época, onde
66% dos empregos serão em informação, informática, ciência e tecnologia, educação, cultura
e adrnírustraçáo. Isso não é um .núrnero que eu
saco da cartola, isso são instituições sérias de
pesquisa do World Future Societ de Washington
que mostram 10% em outros serviços, fazendo
66% da sociedade brasileira trabalhando em serviços. E a Informática é o insumo essencial da
área moderna de serviços. A informática, não a
informática da indústria do microcomputador,
mas a Informática no seu senso mais amplo, onde
a telemática se insere, onde o processamento da
informação na forma visual, como é feita hoje
por rádio e televisão, também se inserirá, porque
ao final do século tudo isto estará conjugado num
amplo e abrangente cenário de eletronização dos
nossos meios de processamento da informação,
qualquer que seja a sua forma.
Dentro deste quadro, a Constituinte tem que
se posicionar sobre esse insumo essencial, é o
futuro da nossa sociedade que essa Constituinte
vai ter que estabelecer no controle desta ferramenta de tão amplo espectro e de tão abrangente
aplicação.
Recebo a informação do Presidente de que faltam 5 minutos e vou abreviar.
Nós temos propostas, essas propostas virão na
forma concisa, não nos propomos a ser Constitucionalistas, esta não é a nossa função jurídica,
nós somos industriais. Como indústria de Informática, nós somos hoje uma indústria de sucesso,
com zero de endividamento externo Somos uma
índústna de sucesso que substitui hoje quase 2
bilhões de dólares de importação Se os americanos estivessem conseguido, com a sua questão

insidiosa contra nossa posição, removerem os Impasses da barreira da reserva de mercado, eles
teriam praticamente resolvido 40% do seu problema de déficit da balança comercial brastleíra, que
é de 5 bilhões de dólares, e dois ficariam por
conta da informática nacional Quer dizer, como
substituidor de importação, nós somos uma indústria essencial, como gerador de empregos nós
geramos hoje 30 mil empregos da mais alta importância para o desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia deste País, nós temos comparado
com a indústria estrangeira aqui estabelecida, um
fator de ganho de pesquisa e tecnologia de um
para dez em cada funcionário trabalhando em
pesquisa e tecnologia de um lado e do nosso
lado.
Essa realidade tem sido cantada em prosa e
verso e eu gostaria de colocá-Ia mais uma vez.
Ela está escrita no papel, os números são frios,
os números são autênticos e os números não
são achismos, são constatações medidas
.
Dentro da nossa proposta desta questão tão
importante, nós vemos centralmente a manutenção da política VIgentee da política bem-sucedida
Então, esperamos de uma Constituição que as
bases da Lei n° 7 232/84 sejam mantidas, ou seja,
que o ato de reservar uma fatia do mercado a
serviço do desenvolvimento de áreas essenciais
à Cidadania e à soberania brasileira sejam garantidos pela Constituição.
Esse é o ponto central da nossa proposta. A
discussão, evidentemente, tomará formas várias
no momento que se datalhar em lei, e é preciso
que a ameaça da inconstitucionalidade que já pairou anteriormente sobre a atual Constituição e
que hoje está em julgamento no Supremo Tribunal acreditamos nós que seja favorável à manutenção daquilo que o Congresso votou, seja mantido na Constituição futura.
A Lei n° 7 232/84 é uma lei mcompleta, não
cobre todos os aspectos da Informática. Ela cobriu os aspectos que foram julgados, pelo Congresso, mais oportunos e mais importantes naquele momento. Ela não permitiu a que se discutisse mais fundamente o problema da propnedade intelectual e do soft ware, que é uma atividade que só põe crescentemente como uma atividade que vai ocupar fatias maiores e maiores
da nossa ciência, da nossa tecnologia e da nossa
inteligência.
É importante que esses cidadãos possam trabalhar de forma institucionalmente protegida e
nós esperamos da Constituição diretrizes nessa
orientação
A questão da privacidade é uma questão que
se põe com habeas data, a competência do brasileiro ter acesso às mformações a seu respeito
que estejam arquivadas por meios físicos ou magnéticos é uma condição básica da sociedade brasiletra, ela extravasa a Informática, ela vem no
bojo da Informática, porque a Informática é um
veículo facilitador diSSO, ela é muito mais uma
questão da própria liberdade da condição de brasileiro.
E, finalmente, a questão do trabalho com a
crescente sofisticação dos mecanismos que serão
colocados à disposição do trabalhador. E preciso
uma relação de igualdade, é preciso uma relação
de não escravização entre o trabalhador brasileiro
e a sua ferramenta de trabalho. Nessa condição
de pandade entre trabalhador e ferramenta de
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trabalho nós entendemos a Informática como o
proponente de condições que perrmtam a não
robonzaçáo do homem, que permitam o retreinamento e à revalorização da mão-de-obra na medrda em que se aperfeiçoam e que se tornam
mais nobres os portes de trabalho.
Era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos iniciar, então, a seguir, agradecendo a maneira clara, a maneira pragmática e objetiva, lúcida
o que foi colocado pela ABICOMP os seus pontos
de vista.
Está aberta a sessão para perguntas.
Com a palavra o nobre Constituinte fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAQueria solicitar uma informação do nosso conferencista sobre um aspecto que me parece estar
atrapalhando o desenvolvimento da nossa indústria na área da Informática
A indústria nacional enfrenta, como qualquer
segmento da área produtiva do País, aquele reflexo da nossa formação cartorial, parece que tudo
pode ser regulado, acompanhado, exigido peJo
Governo. Então uma simples modificação num
chip tem que gerar um processo enorme, cheio
de detalhes que vai dar entrada num setor burocrático, vai demorar 6 meses para receber uma
aprovação. Quando está aprovado, aqullo é obsoleto, já se criou uma simplificação maior a custo
menor. Aí, surgem dois subprodutos, a possibilidade de corrupção, que é muito palpável, e o
segundo é da cópia. Aquela criação, a criatividade
tem um valor intrínseco, e pode passar às mãos
indevidas. Então, pergunto se esta suposição do
parlamentar e do jornalista tem fundamento, na
realidade, se isto significa um problema real no
Brasil, se isto acontece em todo o mundo ou
se é só aqui, e se a solução não seria a adoção
de uma postura liberal no sentido de permitir o
aceleramento da pesquisa e do aproveitamento
e do conhecimento na área da tecnologia sem
que houvesse esse tipo de acompanhamento e
de restrições a colocar em prática imediatamente
algo que já exista.
Eu concluo, dizendo que, há 12 anos, visitando
os Estados Unidos, simples charutaria, eu não
fumo, mas ali vende-se outras coisas, eu percebi
que havia um tipo de caneta com uma luzínha
na ponta e um código de barras em cada produto.
O cidadão passava aquela caneta ali e aquilo já
emitia a nota fiscal, já dava a ordem de compra,
se atingia um mínimo no estoque, fazia a contabilidade e tudo. Aquilo era um terminal de computador.
\
.
Ora, se uma simples charutaria podia pagar
este serviço, eu não vi essa caneta funcionando
ainda aqui, a não ser talvez em um e outro lugar
de tecnologia 'muito sofisticada e muito cara no
Brasil Então, será que nós não estamos tendo
atraso tecnológico, no Brasil, em virtude da tradição do sistema cartonal?
Parece que o Governo está protegendo o interesse do consumidor, está atrasando, aumentando o custo e promovendo eventualmente corrupção e troca de criatividade para não vender isso.
O SR ANTÔNIO MESQUITA - Deputado
Fausto Rocha, a sua questão é ampla e posso
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começar do geral. Vou tentar seguir a ordem cronológica das duas colocações.
Sobre a perspectiva da nova Constituição alterar sociedade brasíleua, parece-me mais ou menos como se o rabo pudesse abanar o cachorro.
vejo muito pouco provável que a gente consiga
mudar a sociedade brasileira que, lamentavelmente, foi, vamos dizer, fundada dentro de bases portuguesas. A figura cartorial data no Império. Creio que nenhum de nós pode nada contra
isso, nós temos que adaptá-la à visão moderna
da sociedade.
Com respeito ao controle governamental, o Governo tem uma função moderadora, o Governo
não é uma terceira parte, o Governo não é uma
parte de nós mesmos. Certo? E no caso da Informática, o Governo controla as importações, quer
dizer, não existe necessidade de apresentação ao
Governo de qualquer projeto de criatividade brasileira, a livre comercialização nisso é total.
Então, há necessidade de controle governamental sobre a importação de tecnologia. E a
importação de tecnologia é controlada porque
se exige daquele que importa tecnologia declarável e importável pelo Governo, que existe o conceito do que é importável e do que não é importável, essa importação permitida se faz com uma
contrapartida de, não somente o uso para a comercialízaçâo, como também a incorporação e
o desenvolvimento subseqüente a partir desse patamar, o que é uma novidade da política da Informática, em relação às demais políticas industriais
hoje praticadas no Brasil, e que gera certas perplexidades e certas novidades comportamentais.
No tocante às canetas, eu lhe diria que foi disponível hoje, no mercado brasileiro, fornecidas por
empresas brasileiras, não é mais difundido por
entidades institucionais do código de barras que
levou muito tempo para ser aprovado e da própria
condição econômica brasileira em expandir sobre
todo o território nacional tal sofisticação.
Quer dizer, a charutaria americana é uma parte
de um país que tem uma renda per capita cerca
de 100 vezes superior a nossa. Então, acho que
nós chegaremos ao "esquener," lá pelo ano 2000
e haverá essa possibilidade
Com respeito ao atraso tecnológico, vejo, pelo
contrário, o avanço tecnológico que é trazido pela
Informática brasileira. E faço essa medida, não
olhando para o Japão e os Estados Unidos que
são as sociedades líderes no mundo sobre essa
questão até nós nos igualamos a eles hoje, porque
se existem países onde a indústria nacional tem
uma parte mais unitária, existem três: nos Estados
Unidos, no Japão e no Brasil, que talvez por isso
nós sejamos alvo da mesma questão que o Japão
o é em ralação aos Estados Unidós, que nos distingue com respeito ao avanço tecnológico, que
a Informática traz, eu me comparo à Argentina
e ao México. E acho que a sociedade brasileira
em Informática, hoje, tem pelo menos 5 anos
de avanço em relação à Argentina, e eu falo como
especialista, eu trabalho nesses metiê, há 25 anos,
em relação ao México que é um país vizinho de
fronteira a situação é equivalente.
Então eu respondo a sua pergunta lhe dizendo:
tenha a confiança que nós estamos acertando.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, apenas uma preocupação que quero transmitir aqui para ouvir a
opinião dos Srs., da entidade que está representando aqui
Em geral, aprecio as colocações feitas pela ABICOMP, a posição que assume em defesa da reserva de mercado. No entanto, penso que aqui trazer
para esse debate uma posição não apenas do
empresariado, e eu penso que a ABICOMP está
representando o empresariado moderno brasileiro, já como uma visão social das implicações
que a automação, robotização, a introdução de
modernas técnicas de produção e de aproveitamento de recursos humanos traz, não só para
os seus trabalhadores no seu local de trabalho,
mas para o trabalhador no seu relacionamento
com os outros e na sociedade.
Mas a Política Nacional de Informática é resultado de um debate que se deu na sociedade,
mas ainda bastante elitizada, e o CONIN, o Conselho Nacional de Inforrnátíca, é ainda um conselho
de uma composição francamente desproporcional do ponto de vista dos trabalhadores de outros
setores que também sofrem a influência e as consequências do impacto tecnológico. A composição do CONIN - é uma opinião pessoal, e
depois eu gostaria de ouvir a opinião da ABICOMP
- não é uma composição democrática, na medida em que, francamente, é favorável à visão
do Governo e do empresariado brasileiro. Quer
dizer, outros setores representativos de outros
segmentos da sociedade; a representação é minoritária.
Em razão disso as demandas dos trabalhadores, quando da defimção do PLANIN não foram
atendidas, já quando saiu do CONIN a proposta
para o Governo apreciar, pelo menos duas reivindicações básicas não foram incorporadas na-lei
e eu gostana de oUVIr da ABICOMPa sua opimão
a respeito. Por exemplo, os trabalhadores reivindicavam que já ficasse inscnto na lei, o PLANIN,
a nossa Lei de Informática, que existiriam as comissões paritárias nas empresas para que os trabalhadores, com antecipação, pudessem ter conhecimento das políticas de informatização, nos
seus locais de trabalho, nas suas empresas, se
prevírnrem. Nenhum trabalhador e nenhuma entidade de trabalhadores é contra a modernização
do processo produtivo e das relações de trabalho,
mas quer ter acesso às definições dessas políticas,
e as comIssões paritárias seriam Instrumentos para que os trabalhadores não apenas tivessem que
atender fatos consumados, mas que tivessem, já
desde o início da discussão, participação.
Sr. Presidente, só mais alguns segundos para
que eu termine as minhas colocações e ouvir
o companheiro da ABICOMP.
Outra proposta que também não foi atendida
no PLANIN fOI a proposta da moratória tecnológica. Nós, trabalhadores, reivindicamos que a introdução de máquinas e de modernas tecnologias
no trabalho, na produção, nos serviços, pode acarretar o desemprego, a deslocação de mão-deobra de pessoas, e isto é muito natural; agora
é preciso que haja a segurança de que a introdução da máquina e das modernas tecnologias não
implique desempregos sobre o desemprego estruturai da sociedade brasileira ou desemprego
tecnológico, se garantisse, portanto, um mírumo
de tempo para que os trabalhadores fossem rea-
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daptados, reeducados para novas funções dentro
da empresa. Essa proposta da moratória tecnológica não foi aceita e acabou não sendo, portanto,
parte do PLANIN.
Além de outras reivindicações do mundo do
trabalho, que o Govemo e o mundo empresarial
não contemplou. Gostaria de saber agora, no momento em que nós vamos procurar, na Constituição, garantir os interesses de todas as partes,
qual é a posição da ABICOMP a respeito dessas
demandas do mundo do trabalho no sentido de
aperfeiçoar não só a Lei de Informática, mas também estendê-la para outras áreas; é outra opinião
que eu gostaria de ouvir da ABICOMP, se estendemos ou não a Lei de Reserva de Mercado para
outras áreas além da informática. Digo, de plano,
que a gente defende a expansão dela para a química fina, á bioquímica, etc.
Eu gostaria de ouvir a opinião da ABICOMP.
O SR. ANTÔNIO MESQUITA- Deputado Olfvio Dutra, a sua questão é extensa e o Presidente
já me alertou que eu tenho 3 minutos.
Eu vou particularizar a minha resposta, eu não
falarei na informática, vou falar da ABICOMP, e
talvez seja a primeira vez que eu esteja falando
da ABICOMP. Essa associação empresarial tem,
no dizer do meu companheiro, Amaury Temporal,
Presidente da Associação Comercial. Ele nos batizou outro dia de Janete Dorrê do empresariado
brasileiro e eu fiquei muito satisfeito com isso,
e nós temos efetivamente um entendimento diferente da relação capital- tecnologia - trabalho,
e isso se encontra visitando a Empresa Brasileira
de Informática. A nossa relação capital-trabalho
se põe de forma diferente do empresariado metal
mecânico, o nosso tratamento do problema tecnológico se faz de forma diferente. Nós somos
mestres da nossa tecnologia, nós somos os autores da nossa tecnologia. Com isso, nós garantimos à sociedade brasileira e nesse contexto, no
contexto total, a desnecessidade da moratória. A
Moratória se faz necessária quando a tecnologia
é uma ferramento de escravização, quando a tecnologia nos é imposta de fora para dentro, quando
a tecnologia não é um produto da nossa sociedade para a solução dos nossos problemas. No
momento em que ela é gerada pela sociedade
brasileira, todo o trabalhador tem um time empresário, todo empresário tem um sobrinho trabalhador, a relação de nepotismo brasileiro e arquiconhecida de nós todos e, nessas condições estabelecem-se os canais para que a tecnologia brasileira possa servir aos interesses da secíedade brasileira.
Com respeito ao problema da comissão paritária, eu vejo este como um problema que extrapoJa
de muito ao problema da Informática. A informática é essencialmente um insumo de modernidade, mas não é o único. A CLT realmente vai
precisar de um retratamento nessa Constituinte
e talvez seja um desses aspectos.
Com respeito à extensão da reserva de mercado, o conceito de mercado como um patrimônio
nacional, que no meu entender nos dá o arbítrio
sobre esse bem, sobre esse patrimônio, não para
que eu mercadeje, mas para que eu use, na sua
verdadeira função social. Ele deve ser suporte a
nossa necessidade de saber fazer. Saber fazer é
uma meta na sociedade brasileira, é uma meta
que vem da siderurgia, que vem do petróleo, que
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passa pela Informática e que vai ao final do século
presentemente.
Nós não podemos pretender saber fazer tudo,
nós temos que ser seletivos nas nossas prioridades. E, nessas condições, creio que o Govemo
deve ter .o ferramental disponível no seu arcabouço constitucional para que ele tome as medidas políticas, econômicas e socialmente adequadas. A opinião sobre a química final, a opinião
sobre a zona de medicamentos, a sua opinião
sobre outros segmentos estratégicos de alta tecnologia, depende muito do objetivo, da posição
e da competência brasileira. Quer dizer, acho que
é prematuro se fazer uma lei que estabeleça de
forma rígida e inflexíveltoda essa questão do que
deve ser reservado, do que não deve. O que nós
temos observado é que na área da alta tecnologia,
e aí nós assistimos de perto a briga Estados Unidos e Japão, o protencionismo tem sido prati-cado, que! dizer, o pensamento de liberalismo
econômico, de vantagens comparativas, toda a
tese que nós recebemos nos ensinamentos da
economia convencional, ela tropeça nos seus limites de validade quando falamos em high teck,
alta tecnologia e assunto de protencionismo mesmo. Não é duvidoso isso. Não adianta esconder
o sol com a peneira.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos ainda dois Constituintes inscritos, e agora
pede a palavra a nossa Relatora.
Pela nossa regra, vamos dar prioridade à Relatora, porque S. Ex' ainda não usou da palavra.
Depois, então, pedirei que o Senador Pompeu
de Souza e o nosso nobre Constituinte Aloísio
Vasconcelos coloquem suas questões.
_ Concedo a palavra a nobre Relatora Cristina Tavares.
A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - Agradeço a prioridade, mas fico encabulada, o Sr. Aloísio Vasconcelos poderia falar e eu falaria posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Aroldede Oliveira) - Muito
bem, então vamos refazer a ordem.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pompeu de Souza, que já estava inscrito na frente.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, já que V. Ex" restaura a ordem,
a nossa relatora que aqui subverteu...(Risos.)
A SRA.REtATORA (Cristina Tavares) - É vicio.

aos 30 anos. E quando houve quase que um
terrível equívoco, o Brasil tinha enorme saldo em
matéria de divisas e esses enormes saldos estavam sendo consumidos em quinquilharias, e eu
rendo aqui uma homenagem a uma pessoa com
cujas posições eu tenho discordado várias vezes
mas por cuja integridade eu presto uma homenagem que é o Sr. Luiz Carlos Prestes, um pouco
mais velho do que eu. E dessa época inclusive
discordamos, de 45, de 1946, estivemos em posições divergentes. E foi nessa ocasião que fundamos o Partido Socialista Brasileiro por discordar
da posição do Sr. Luiz Carlos Prestes. Mas ele
é quem denunciou que o Brasil estava consumindo as suas divisas em quinquilharias, as divisas penosamente obtidas durante a guerra com
a exportação de minerais estratégicos.
Mas o que eu queria dizer é que, realmente,
foram batalhas sofridas que a nossa geração enfrentou, batalhas sofridas que foram apontadas
como posições subversivas, nós fomos perseguidos, fomos presos e até alguns de nós, eu não
fui pessoalmente, foram torturados, etc.
Nesse momento, nós assistimos a um fato histórico que é a conquista da Informática pelos brasileiros. Eu tenho 71 anos, ai de mim, e tenho
uma certa pressa, compreensível de' quem tem
pouca sobrevida pela frente, pelo menos expectativa de pouca sobrevida. Eu gostaria de pedir
uma informação às perpectivas que a ABICOMP
nos traz em relação à complementação da evolução tecnológica do nosso País, neste sentido, com
relação ao software, perdoem-me o uso da linguagem colonizada, porque ainda não nos libertamos, inclusive a colonização cultural é a cabeça
de ponte é a etemização da colonização econômica, mas nós já estamos sendo colonizados e,
quero saber, traduzam software que eu quero
usar uma tradução, eu sou velho para o assunto,
me deêm uma tradução portuguesa, e com relação à produção de equipamentos de grande porte
do Brasil, qual a perspectiva que nós temos de
nos libertar nesses dois terrenos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós temos duas questões colocadas pelo nobre
Constituinte Pompeu de Souza que eu não tive
coragem de gongar, pelo excesso de tempo da
formulação.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo respeito
a minha velhice.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Antes de fazer a pergunta ao ilustre Presidente
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) da ABICOMP, vou formular ligeiramente uma re- • Pelo respeito ao prêmio da sua exposição.
mínescência, vamos dizer assim, porque S. S'
Eu gostaria que o nobre Constituinte Aloísio
mencionou 3 parâmetros que são 3 marcos da
Vasconcelos colocasse também a sua questão
hístôría da libertação econômica deste país, que para que o Constitumte só usasse a palavra uma
são: a implantação da siderurgia, quer dizer, a
vez.
conquista da exploração do petróleo pelo Brasil,
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCEe agora a conquista da Informática pelos brasiLOS - Bem, a minha questão é sucinta.
leiros. Isso é muito importante. Eu, aliás, me perEu sou engenheiro eletricista, conheço bem
mito fazer essa breve, vamos dizer, reminescência
o setor da ABINEE e agora estou conhecendo
autobiográfica, que é o contrário da relatIvajuvenrazoavelmente o da ABICOMP.
tude que S. S' mencionou a respeito de si mesmo.
Dias atrás, participando de uma reunião com
Eu tenho uma relativa velhice e, dessa forma,
os setores da Igreja, nós discutimos o planejative o triste privilégio de assistir os três marcos
mento familiar, a Igreja contra e eu a favor. No
históricos, assisti realmente a implantação da sifinal da reunião eu perguntei para o coordenador
derurgia, que foi justamente uma conseqüência
dos trabalhos: como é que o Sr. quer que eu
da 11 Guerra Mundial, mais ou menos pelo fim
leve esse assunto à Constituinte? Ele fez uma exda 11 Guerra Mundial, estava eu já quase chegando

Quinta-feira 14

167

planação de 40 minutos. Então eu pensei, tem
hora que o blá- blá-blá não produz o resultado
objetivo para que a gente vá à Constituição com
texto ou pelo menos com idéias de texto definido.
Eu pergunto à ABICOMP o seguinte: se fosse
dado a V S', hipoteticamente, o direito de um
telegrama sobre o texto que o Sr. queria ter na
Constituição brasileira, como é que V. S' redigiria?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares, para pôr também a sua questão.

A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente da Comissão, meu caro amigo Dr.
Mesquita, estaSomissão aliás se debruça, e eu
acho até que o Congresso de debruça hoje, numa
preocupação da capacitação tecnológica do País.
Entendemos que a tecnologia vai determinar
o futuro deste País, e nesse futuro do país, nação
a nação, não são nem empresários nem é governo. A Nação é o povo brasileiro. Essa é a preocupação que nós temos. E no momento em' que
nós fizermos a reserva de mercado, lutamos pela
reserva de mercado, nós tínhamos notórios adversários da reserva de mercado. mas todos mais
ou menos preocupados com interesses de outro
país. que não o Brasil. São rmlitantes da reversa
de mercado.
Mas, como Relatora, sou obrigada a fazer algumas observações que me têm chegado de diversos segmentos que não antinacionais. Trata-se,
Dr. Mesquita, da chamada pirataria que várias indústrias brasileiras vêm exercendo e comprometendo, cada vez mais, a idéia da reserva de mercado, adversários que não são os antinacionals, que
não são aqueles que falam o português com sotaque e nem escrevem o Brasil com "l", escrevem
o Brasil com "S" e estão preocupados. Tenho
afirmado, e eu pergunto; o que é que a Associação
dos Industriais da Informática pensa nesse sentido? É cada vez maior o número de empresas
nacionais protegidas pela reserva de mercado
que, ao invés de desenvolver a tecnologia, estão
desenvolvendo pirataria.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao conferencista, com um minuto para cada resposta.
O SR. ANTONIO MESQUITA-Senador, a melhor substituição que eu recebi. até agora, da palavra 50ft foi um galicismo. De maneira que eu
não ousaria, mantenhamos a palavra onqínal,
(Inaudivel, fora do microfone.)
O SR. ANTONIO MESQUITA - A questão do
software é muito complexa, inclusive porque ela
é uma questão mutante. A cada momento, a sociedade internacional de direito autoral, de proteção da propriedade intelectual e de patente, se
defronta com novos problemas fruto da própria
evolução da tecnologia. A máscara do chip tornou-se um problema de software. Amanhã, nós
teremos novas maneiras de codificar a informação que nós teremos necessidade de proteger.
Havia uma questão do programa fonte que deve
ser protegido. mas já se descobriu uma maneira
de fazer a engenharia reversa por máquina. O
Japão já sabe fazer isso, não precisou nem aprender o inglês para fazer, faz em japonês. Então,
nessa situação também a propriedade intelectual
começou a ficar sub judice, quer dizer, há um
conflito permanente entre a evolução da tecnologia e a evolução do direito sobre aquilo que
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se produz. Nós temos que acompanhar essa carreira e a Constituinte tem que trabalhar nisso e
nós temos propostas concretas.
Sobre as máquinas de grande porte, eu acho
que ainda será para os nossos dias, nobre Senador, essa é a minha promessa. Nós estamos trabalhando com afinco.
No telegrama, nós o mandaremos, eu não sei
se eu posso mandá-lo agora, mas nós somos
parte do NBI, o NBI está ultimando esse telegrama. Nós preferimos nos inserir num contexto
mais amplo, porque a Informática, conforme eu
disse na minha exposição, é multifacetada e a
socíedade de informática nao é só uma- indústria
que fabrica os computadores, a indústria que fabrica os computadores'é aquela que detém o
maior poder de alavancagem hoje, em face á conjuntura comercial e tecnológica, mas a área de
software, a área de uso e de aplicações crescentemente inferpenetrante na Informática, vai pender a criar problemas que nós hoje não podemos
mais, numa Constituinte, negligenciar.
Então, esse telegrama, V. Ex' recebê-lo-á ainda
durante os seus 30 dias de trabalho, tenha certeza

dele.
Deputada Cristina Tavares, pirataria é um romantismo para a palavra furto, sabe, essa visão
romântica do pirata. Acho que isso é um descalabro, é furto porque o roubo parece que vem
da arma, o furto se faz pelas costas. Então, acho
que, tecnicamente, piratlría é uma versão romântica do furto.

A sociedade japonesa montou esse belíssimo
modelo de alta tecnologia em cima de um ato
de copiar. O último Time que critica o problema
americano tem uma frase candente dizendo: enquanto os nossos engenheiros iam ao Japão para
ver as ruínas dos sábios japoneses, os engenheiros japoneses vinham aos Estados Unidos para
copiar as nossas fábricas. Quer dizer, essa é uma
visão espiritualista americana.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A posição do Presidente é muito difícil, porque
eu tenho que Interromper o fluir, às vezes, natural,
de todo o brilho, toda a experiência e todo o conhecimento do nosso conferencista. E o nosso
Plenário tem estado, realmente, de parabéns pelas
escolhas e pelas sugestões, indicações e orientações, que demos no sentido de trazermos essas
entidades e essas pessoas aqui à Mesa.
Agradecendo ao Dr. Mesquita a sua participação.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Com a magnanimidade e a tolerância
do Presidente, para formular com objetividade,
como fOI ferta pelo nobre Constituinte Vasconcelos, uma pergunta direta ao Presidente da ABlCOMP, que na verdade é a repetição da pergunta
feita pelo nobre Constituinte Olívio Dutra.
O Olivio perguntou quais os outros setores de
tecnologia além da Informática, que, na sua opinião, deveriam também ser disciplinados no seu
avanço tecnológico, científico, pela política de reserva de mercado.
Como lhe foram feitas tantas perguntas, isso
escapou um pouco e nós gastaríamos de retomar
essa pergunta do OlíVIO Dutra.

O SR. ANTÔNIO MESQUITA- É o furto nem
sempre qualificado. Agora, ele é protegido pela
falta de lei, por um lado, quer dizer, a ausência
de um estatuto que proteja a propiedade intelectual, qualquer que seja, e durante algum tempo
se acreditou que isso era uma ventagem brasileira.
Hoje, a ABICOMP tem como princípio que isso
não deve ser dessa forma, ela é muito mais prejudicial à índústna do que um fator de alavancagem
O furto é uma forma de fazer com que os cofres
das empresas tenham múltiplos furos por onde
se esvaem os recursos que não retornam.
Então, essa é uma visão, até o plano empresarial e econômico uma visão negativa. Nós temos tomado, pública e privadamente, posições
repetidas contra esse fato. E nós temos sido, de
uma certa forma, advogados da probidade nesse
mecanismo.
Agora, no mundo inteiro, hoje, nessa sociedade
em revolução, o furto de software, é uma pratica
corrente, ela não se faz praticamente no Brasil.
As sociedades mais avançadas também.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A pergunta realmente é interessante, é um aspecto muito interessante dessa matéria.
Concedo a palavra ao nosso conferencista Antônio Mesquita, para uma resposta direta.

(Ineudivel, fora do mtcroione.)

Solicito que o nosso nobre Constituinte e VicePresidente José Carlos Martinez assuma temporariamente a direção desses trabalhos.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Dr. José Pereira Coelho.
O SR. CONSfITUINTEJOSÉ PERERA COEUiO
- Prezado Deputado José CarlosMartinez, Deputada

UM SR. CONSTITUINTE - Roubo é violência
contra a pessoa, furto é apenas a retirada do objeto, e furto qualificado é a retirada do objeto com
violência contra a coisa.

Bom, o furto de hard ware virou contrabando,
quer dizer, eu vejo aí um problema complicado,
numa sociedade existem os bons e os maus. Eu
lhe diria o seguinte: o modelo de compatibilidade,
o modelo de reprodução, que frequentemente
tem sido mal interpretado como um modelo de
píratana, nesso há má fé dos avaliadores. Existem,
necessariamente, uma visão distorcida daquilo
que é a razão de crescer da sociedade japonesa.
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O SR. ANTÔNIO MESQUITA - Eu respondo
essa pergunta como Antônio Luiz Mesquita, cidadão brasileiro e não como Presidente da ABICOMP, porque como Presidente da ABICOMPeu
lhe diria que a Informática é o meu assunto.
Como cidadão brasileiro, eu acho que a saúde
é um problema central, eu acho que todos aqueles
objetos que fazem, vamos dizer, relação à saúde,
são necessários que fiquem sob o nosso controle
Hoje, nós vivemos, no País, um problema de
falta de medicamento e esse problema é grave.
A rifanicina não extste e nós estamos ameaçados
de um surto de meningite, no RIO de Janeiro,
e não haverá medicamento para essa gente. Esse
é um problema de dependência tecnológica que
não é aceitável.
Então, se me permite, como Cidadão brasileiro,
lhe dizer, os meus filhos precisam de remédios
feitos por brasileiros (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado
Vamos, então, ter o priviléqlo de ouvir o depormento do Reitor Eduardo José Pereira Coelho,
pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.

CristinaTavares, demais Constituintespresentes, Sras
e Srs:nós gostaríamos de, em primeiro lugar, agradecer a inclusão do Conselho de Reitores no espaço
dessas clisCUS5ÕeS e essa participação para nós é
fundamental, na medida em que nós temos a oportunidade singular de colocar aqui éjIguns pontos de
vista, a respeito da questão de dência e tecnologia
O nosso Presidente Rodolfo Joaquim Pinto da
Luz gostaria de estar aqui, presente, mas nós estamos, como os Senhores têm tido notícia, em greve nas uruversídades federais a cerca de 30 dias.
Por essa razão, estamos ultimando detalhes dessa
negociação, no sentido de superar as dificuldades
e voltar à normalidade das atividades acadêmicas
nessas universidades.
Por essa razão, estamos em reunião, neste momento, lá no Ministério, e estamos, através cio
Conselho de Reitores, envidando todos os esforços para que consigamos superar essas dificuldades, ainda até o final desta semana.
Contamos, aqui, também com a presença de
outros reitores: o Reitor Cid Veloso, da Federal
de Minas Gerais, o Reitor Munir Rachid, da Federal
de São Carlos, que, junto conosco, elaboraram
alguns eixos fundamentais que pretendem ser
uma colocação do Conselho de Reitores, como
sintese de inúmeras discussões que nós temos
tido nos diversos fóruns e discussões a respeito
de Educação, Ciência e Tecnologia e Cultura. Vános serrunáríos recentes foram feitos, serão feitos
amda, ao longo desta próxima semana, mas nós
estamos antecipando essas discussões que já temos travado em nosso fórum.
Por essa razão, nos escusamos de não trazer,
neste momento, já o documento pronto, que seria
a formalizaçâo dos nossos pensamentos, mas estamos trazendo, então, esses eixos fundamentais.
Falando em ciência e tecnologia, no País, hoje,
evidentemente, é falar da história da umversldade
brasileira. Nós todos temos conhecimento do
quanto evoluiu essa questão nas universidades,
sabemos das dificuldades e das limitações impostas para esse desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, dentro da nossa universidade, mas nós
queremos concentrar essa visão dentro daquilo
que nós conhecemos mais propriamente, que é
o desenvolvimento dessa área dentro da universidade brasileira
Falando nisso, evidentemente, não estamos
descartando e nem poderíamos, seria até uma
limitação de visão, nessa questão, a importância
dos institutos ou centros de pesquisa que se constroem e atuam fora das universidades e também
do trabalho de desenvolvimento cientifico e tecnológico que se processa dentro das indústrias.
Estivemos aqui com a presença de setores da
indústria nacional, que trazem o seu testemunho
e o seu desejo de participar decisivamente na
preservação de nossa tecnologia, na evolução de
nosso conhecimento científico, sempre dlrecío-
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nando essas colocações no sentido que nós também defendemos.
Para nós, uma premissa básica de Ciên°cia e
Tecnologia é o produto que isso é capaz de gerar,
para o desenvolvimento do homem brasileiro.
A dignidade humana, hoje, no Brasil, está longe
de ser atingida e nós entendemos que é necessária que qualquer visão, dentro da Constituinte,
tenha como pressuposto básico, o resgate dessa
dignidade e o alicerce da nossa sociedade, através
da digna cidadania e tudo o mais.
Acho que esses pressupostos são os pressupostos de todos os Constituintes e são os pontos
básicos pelos quais nós pautamos a direção dos
nossos pensamentos a respeito de Ciência e Tecnologia.
Porque nós vinculamos e exigimos que a destinação de recursos e a prioritízaçâo de Ciência
e Tecnologia se dê dentro da universidade brasileira, por uma razão muito simples, para que não
haja uma limitação desse espaço de desenvolvimento que ocorre naturalmente, tanto na indústria, quanto no instituto de pesquisa.
Na universidade, a par do desenvolvimento daquilo que se produz, nós estamos formando recursos humanos, também para a indústria, também
para os institutos de pesquisa, e estamos capacitando os nossos professores para que, então, se
espraie as outras dimensões, não apenas da produção científica, para as dimensões de ensino
e para o serviço que se produz para a comunidade
de uma forma geral.
Então, achamos que o investimento de recursos deve se dar, de forma pnorítária, dentro da
universidade, que tenha uma dimensão, ainda que
alicerçada sobre os mesmos pressupostos de participação de construção dessa cidadania, de desenvolvimento regional, de diminuição, cada vez,
desse fosso, cada vez se amplia, de independência
tecnológica ou de realidades de conhecimento
que existem entre o nosso País e os países já
desenvolvidos que nós conhecemos.
A questão é que nós estamos num momento
histórico, não apenas em que a Constituinte se
forma e está à busca de soluções para os diversos
problemas nacionais, mas nós estamos num momento crucial, no País, em que o investimento
nessa área se toma cada vez mais fundamental,
pelo fato de que, a cada ano que passa, e no
caso da informática, a cada semana, a cada mês
que passa, existem inovações tecnológicas, criadas no mundo, que, de forma exponencial, vão
se superpondo, de forma que aumentam, não
apenas linearmente, mas de uma forma geométrica à distãncia que nos separa em termos de
conhecimento.
Essa é uma realidade que nós temos que colocar, efetivamente nos parece o ponto central. É
criar os mecanismos dentro da Constituinte, que
nos dêem o alicerce para que, depois, através
de leis ordinárias, complementares, ou mecanismos legais conhecidos, possam-se atuar a partir
de uma definição da política nacional de desenvolvimento científico, tecnológico, industrial, como
foi muito bem colocado pelos brilhantes expositores que nos antecederam.
A universidade tem uma característica de isenção que, efetivamente, deve ser preservada. Quando a gente fala em autonomia universitária, a gente não quer se constituir num casulo social, como
se a universidade fosse uma ilha totalmente afas-

tada da realidade social, afastada daquilo que
constitui, necessariamente, as preocupações sociais.
A (Iníverstdade vive uma realidade interna, que
é intransponível, mas, cada vez, mais, nós estamos
sentindo a necessidade de nos articularmos com
as necessidades sociais de assumirmos um compromisso, cada vez maior, com as necessidades
que a sociedade aponta para a Universidade. E
é exatamente ela que tem, pela sua isenção, pelo
compromisso político que tem, ela tem a necessidade de dar respostas, cada vez mais claras,
a nossa SOCiedade,seja com a criação de pesquisas de ponta, pesquisas bâsrcas, seja com a pesquisa aplicada, que nós estamos procurando fazer
cada vez com maior empenho.
Na questão da Ciência e Tecnologia, entendemos que, em termos de Constituição, algumas
questões são básicas e devem ser apresentadas
A primeira delas é a inquestionável responsabilidade do Estado na condução, na destinação de
recursos, na definição conjunta de políticas que
possam ser apropriadas para o desenvolvimento
dessa área.
Nós estamos falando no Estado, evidentemente
pensando na União, e nas Unidades Federadas
e vários são os exemplos que nos demonstram
a evolução da Ciência e Tecnologia no País, pela
atuação dos Estados No caso do Estado de São
Paulo, que nós conhecemos bem, não apenas
universidades, pelo apoio do Estado, têm tido
oportunidade de exercer essa área com muita
proficiência, como também nos próprios institutos de pesquisas, que o Estado de São Paulo
tem, se tem demonstrado a capacrdade de inovação tecnológica, de criação de pesquisas, que
dêem respostas nessas linhas que nós estamos
apontando como premissas.
Então, a responsabilídade do Estado no controle na estimulação, na administração, na geração de políticas que sejam suporte daquilo que
a sociedade traz como necessidade, é um dado
fundamental.
Uma segunda questão que colocamos, além
dessa premissa de defender o patrimônio nacional, é essa reserva, de defender a soberania nacional, de eliminação desse fosso, desse distanciamento que existe, cada vez maior, entre nossa
capacidade de geração de Ciência e Tecnologia
e de outros países.
Nós temos recursos naturais, temos necessidade, que não estão sendo explorados da forma
que nós, população de uma forma geral, entendemos devesse ser apropriado, com vistas à obtenção desses benefícios para a sociedade, de uma
forma geral.
No caso da reserva de mercado: discutiu-se
aqui a questão da reserva de mercado para a
área de Informática.
Gostaríamos de ter a mesma posição, defender
a posição da ABICOMPnessa questão, e colocar
claramente que há diversas áreas que merecem,
algumas, em determinado momento histórico,
mais do que outras, mas merecem a mesma atenção, porque, na reahdade, a alta tecnologia nunca
é repassada de um país para outro com vasos
comumcantes.
Seria uma grande ingenuidade acharmos que,
dentro das caixas-pretas, vamos encontrar o produto que é a transferência da tecnologia de ponta
de um país para outro.
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Isso, efetivamente, não acontece de uma fon ••<.I
muito linear. Temos que lutar, e muito, com pesquisadores, com grupos organizados de pesquisa
que têm que ter uma massa crítica para que consigamos essa transferência de tecnologia.
No caso da Informática, os exemplos estão aí
para demonstrar a evolução inquestionável dessa
área.
Isso só foi possível graças. a uma decisão política, a uma vontade da população brasileira, que
parlamentares e o próprio Governo brasileiro tiveram a sensibilidade de colocar 'em funcionamento.
Então, falamos de alta tecnologia de uma forma
geral, não entendemos que isso, efetivamente, seja um instrumento rígido dentro de uma Constituinte, dentro de uma Constituição, mas que haja
a oportunidade de que esse instrumento seja ali
colocado e caiba à população brasileira, ao Côngresso Nacional, ao Govetno, de uma forma geral,
a sensibilidade para notar qual é o tempo necessário para a duração daquela reserva na área específica.
Isso pode ser uma disposição transitória, pode
ser uma lei, como no caso da Informática, que
não estava prevista na Constituição, mas era uma
lei.
De qualquer forma, o que tem que ser previsto
é a soberania nacional e a possibilidade de que,
na Constituição, haja reserva de mercado para
a área, sobretudo, de alta tecnologia.
Esse é o posicionamento que nós temos.
Em relação à questão da fixação de um percentual mínimo para a Ciência e Tecnologia: essa
questão tem sido muito discutida, muitos falaram
em 2% do Produto Interno Bruto, outros falaram
de 3 a 5%, como é o caso da atual posição do
SBPC a respeito.
Gostaríamos de reforçar essas posições, embora não tenhamos a devida clareza e a certeza de
que a adoção de percentuais mínimos, definidos
de uma forma rígida, seja a solução efetiva para
os problemas.
Sabemos que o País vive momentos históricos
que variam, dependendo da ocasião e, efetivamente em determinados momentos, 2% poderão
ser suficientes, como é o caso do momento atual,
em que temos apenas 0,6%, mais ou menos,
sendo aplicados em Ciêncaa e Tecnologia, então
haveria pelo menos a triplicação desse valor, e,
em determinados momentos da nossa História,
tavez, esse percentual seja reduzido demais.
Em outros países em que pode haver, inclusive
um índice como este, perto do PIB de outros
países desenvolvidos, o volume de recursos final,
real, que seria colocado à disposição da área científico-tecnológica poderá ainda ser um valor reduzido.
Então, temos a certeza de que deve ser estabelecida uma política nacional de desenvolvimento
científico-tecnológico-industrial, em que os recursos sejam suficientes para que se dê andamento
a essa política.
Evidentemente, no Brasil, tudo funciona como
um start inicial, com uma velocidade inicial, para
que as coisas se passem.
Pode ser que a disposição transitória do estabelecimento de um índice básico seja uma obrigação governamental de destinação de recursos,
mas, certamente, isso não vai ser a panacéia que
vai nos ajudar a sair dessa situação de dependência.
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Mas é um ponto básico, que entendo seja uma
participação, uma contribuição das comunidades
científicas, no sentido de que haja recursos mínimos para isso.
Em relação à política de desenvolvimento cientifico e tecnológico, de política industrial.
Entendemos que aquilo que se produziu na
universidade, até hoje, nem sempre foi apropriado
pela empresa, nem sempre foi apropriado pelas
próprias políticas de Governo, no sentido de tomar
prático aquele conjunto de pesquisas que tem
sido desenvolvido de forma competente pela nossa universidade.
E nem sempre os recursos são suficientes para
que aquele resultado de pesquisa possa ser apropriado de forma consequente, continuada, gradativa, trazendo os benefícios sociais que nós sempre estamos requerendo.
A não-utilização, a não-apropriação desse resultado gera a obsolescência do conhecimento, gera
a desarticulação de grupos de pesquisadores, gera a má utilização de recursos, em que pese sejam
ainda pequenos, podem estar mal-aproveitados,
em algumas situações, pela desarticulação da política, pela não-participação da universidade brasileira na discussão do traçado dessas políticas,
e também na discussão a respeito das formas
de desenvolvimento regional, que sejam capazes
de fazer com que essas pesquisas, o resultado
do serviço da universidade e da comunidade possam gerar esses benefícios sociais que nós estamos verificando.
Antigamente, colocou-se aqui, nesta Mesa, a
questão da articulação da universidade com a
empresa.
Gostaríamos de colocar uma visão moderna
em relação a essa questão.
A universidade brasileira está deixando de ter
preconceitos em relação à empresa, sendo que
a empresa está deixando de ter preconceitos em
relação à universidade.
Por parte da universidade, sempre houve uma
discussão a respeito do capital, há divergências
ideológicas a respeito de determinadas questões,
mas, hoje, estamos encontrando a possibilidade,
também, de ver, pelo lado da empresa, que não
há aquele imediatismo, pragmatismo, em relação
aos resultados das pesquisas e isso possibilita
que haja uma maior articulação entre os objetivos
da universidade e da empresa.
O que não vemos, muitas vezes, é que há um
crédito de confiança na universidade brasileira e
nem sempre esta tem a sua infra-estrutura já apropriada, com recursos colocados à sua disposição,
para dar o nível de respostas, em termos de desenvolvimento científico, que a empresa, efetívamente, deve e tem procurado alcançar.
Agora, em relação à constituição das políticas
estaduais de Ciência e Tecnologia, ou em termos
nacionais, entendemos que a universidade deve
ter uma participação, a empresa deve ter uma
participação, as comunidades científicas, e não
apenas isso, talvez os usuários, a sociedade brasileira, através de alguns mecanismos, algumas sociedades, que sejam efetivamente representativas
dessa sociedade, devam ter assento e participação não apenas de forma tripartite, mas, talvez
quadripartite, nessa questão.
E colocamos, também, que dentro da universidade há uma abertura, para que, dentro dos
nossos conselhos, dentro dos nossos conselhos

técníco-admímstratívos, diretores ou de curadores, haja a possibilidade de que esses setores participem da discussão daquilo que se pretende fazer
dentro da Universidade.
A única coisa que não podemos admitir é que
haja, dentro da nossa Gníversidade, conselhos paritários com essa representação que foi anteriormente colocada, porque a Universidade tem mecanismos, tem a sua autonomia, tem a sua gestão,
que pretende ser isenta desses fenômenos sociais, representados por cada um desses segmentos.
Mas, efetivamente, não nos colocamos de forma isenta da preocupação da destinação do conhecimento para o fator produtivo no País, para
o benefício social, mas entendemos que, dentro
da Universidade, temos que ter a efetiva gestão,
uma autonomia que gera, historicamente e futuramente, a garantia de que, dentro da Universidade,
a isenção para a busca da pesquisa pura se dê
de forma garantida.
Então, esses são pontos fundamentais que colocamos para discussão.
Esperamos ser absolutamente sucintos em relação a esses pontos que a Universidade traz para
discussão - são pontos que, depois, certamente,
com a letra competente dos nossos Constituintes,
vão se transformar na nossa Constituição, em que
esperamos assegurar esses prmcípios básicos e
fundamentais, que têm sido colocados pelas comunidades científicas, e reforçados, certamente,
pela Universidade, que tem compromissos sociais
tão grandes quanto o que os Constituintes enfrentam nesse momento.
MUito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós é que agradecemos ao Reitor Eduardo e
agradecemos, também, a presença dos outros
Reitores que se fazem presentes aqui na nossa
Comissão. Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pompeu de Souza.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, louvar a declaração de princípios iniciai que o jovem Reitor, o jovem representante
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, referiu-se à dignidade do homem brasileiro
como imperativo n° 1 de toda a Nação brasileira
e a Universidade se inclui como tal.
Não vou falar muito, porque se começar a falar
sobre Universidade, falo o resto do dia, porque
sou um viúvo eterno e íneonsolável da Universidade de Brasília, que nós fundamos para ser
a primeira e autêntica Universidade neste Pais,
sem nenhum compromisso com todos os erros
do passado e que cumprisse com todos os acertos do futuro, os nossos acertos utópicos do futuro.
E, na verdade, essa Universidade foi assassinada pela ditadura militar e, da qual, só agora
começa a renascer, através do seu jovem Reitor
e de seus jovens companheiros que lá estão. Nós,
os velhos fundadores, conservamos a nossa "viuvez", mas estamos "reconvolando núpcias", diria
eu.
Mas o que eu queria dizer ao jovem Reitor,
aliás, sobre esse assunto eu, como Constituinte,
tenho até uma proposta aqui: a formulação de
uma Carta dos Direitos da Condição Humana,
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porque sustento que o homem brasileiro vive em
condições subumanas. Mas isso é outra coisa.
Com relação ao conselho trmitário, partidário,
tenho a impressão de que a proposta da ABINEE
não foi bem de constituir esse conselho dentro
da Universidade, mas fora dela Acho que, nesse
ponto, não temos nenhuma objeção a fazer.
Mas o que considero realmente muito importante é a proposta que a Universidade faz, um
pouco indiretamente, sobre a criação, vamos dizer, de uma política nacional de Ciência e tecnologIa.
Isso me parece fundamental, e até vou me perrmnr formular uma proposta de que a Constituição inclua, entre os seus dispositivos, a previsão
de uma lei complementar - sustento a tese, aliás,
uma das propostas que já fiz na elaboração da
Constituição é que a Constituinte, tão logo termine
o seu trabalho de elaboração constítucional, elabore imediatamente as leis complementares que
expressamente estejam previstas no texto constitucional, porque, senão, a Constituição vai ser
apenas declaração de príncípios,
É Constituição que não vai valer, é Constituição
do faz-de-conta.
Então, considero fundamental e pretendo até
apresentar projeto nesse sentido, que se crie um
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, através de uma lei complementar, não propriamente
de uma lei ordinária, porque a lei ordinária é muito
fungível, então, uma lei complementar, que é uma
espécie de subconstituiçâo ou vice-constituição,
para ter mais durabilidade, e que as sociedades
sábias do País passem a integrar esse conselho,
sob a função executiva do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas
com a particípação de toda a sociedade sábia
brasileira, para que se crie a oportunização de
trazer, do âmbito universitário para o âmbito industrial, as várias fases de reserva de mercado
que, na exposição da ABICOMP, fOI mencionada.
Quer dizer, esta evolução, as várias fases que
precisam ser, vamos dizer, taticamente incluídas
dentro do processo estratégico.
Então, é importantíssimo que esse órgão seja,
ao mesmo tempo, um órgão estratégico e tático,
para a implantação do desenvolvimento industrial,
baseado no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, através de reservas de mercado,
na época própria e no tempo devido.
Era o que eu queria perguntar ao jovem Reitor:
o que é que ele traz, com a sua jovem experiência,
para a minha velha inexperiência?
O SR. EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHO
- Depois que V. Ex' falou' do jeito que falou,
creio que não precisaria aduzir absolutamente nada, apenas concordar em gênero, número e grau
com a exposição e com essa idéia. Gostaríamos
de, efetivamente, ver leis complementares, como
haviamos colocado anteriormente, à Constituinte,
à Constituição, uma vez que sabemos que, até
na Constituição atual, muitos vácuos existem e
até há desrespeitos profundos em relação ao texto
atual.
Então, isso é absolutamente necessáno; a criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia poderia ser um mstrumento básico pàra o
traçado dessa política. Efetivamente, achamos
que a participação da Universidade, da empresa,
das sociedades científicas e de usuários, cuja re-
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presentatividde seja detectada e assegurada, devam estar presentes, ajudando o Governo a traçar
essas hnhas
Evidentemente, como o investimento em pesquisa é muito alto, e só pode ser feito, efetivamente, em larga escala, pelo próprio Governo,
ele tem que ter uma participação importante dentre de organismos como esse, e entendemos que
a Umversidade tem contribuições rnurto grandes
a dar nessa direção
Hoje, não temos política científica e tecnológica.
Como ainda estamos colocando e, muitas vezes,
pode ser até uma surpresa, não entendemos que
haja uma política de educação no País. Não há
nada a ver com a questão que estamos aqui discutindo hoje, mas sem a política de educação, traçar
a política de ciência e tecnologia fica sem embasamento para que a Umversidade possa exercer
condignamente todas as suas atividades
Então, estamos apenas colocando, aproveitando a oportunidade, para sensiblhzar sempre os
nossos nobres Constituintes, para questões como
essas que constituem sérios problemas oara a
nossa Universidade.

o SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos ouvir, agora, o nosso colega Constituinte
Joaci Góes.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Reitor
Eduardo José Pereira Coelho, acompanhei, com
o maior interesse, a sua exposiào e com ela concordo Mas neste, como em tantos outros assuntos, a Impressão que temos é de que se formos
esperar demais deste Constituição, realmente, haveremos de ter uma frustração muito grande.
Sabemos que essa Constituição dificrlmente representará algo mais do que um propósito de
consolidação da Democracia e de todos os beneficios advindos da prática democrátlca,
Observamos que, neste caso, como em tantos
outros, há questões que correm por fora da Constituição e que devem ser abordadas com muita
disposição e coragem.
Por exemplo: sabemos que houve um desmantelamento da Educação no Brasil, no seu todo,
e que a Universidade, estando no topo dessa pirâmide, haveria, necessariamente, de ser alcançada
pelas deformações existentes nas suas bases
No caso, por exemplo, de uma universidade
pnvada da Bahia, a Universidade Católica, eu, recentemente, conversava com o seu Reitor, e venficamos que aquela universidade, que tem a responsabilIdade de preparar 13.000 universrtános,
VIve exclusivamente da receita advinda das rnensahdades, totalizando 70 milhões de cruzados, o
que sigmfica uma média ligeiramente superior
a 5 mil cruzados per capíta.
E, paralelamente a isso, se fez uma análise da
Universidade Federal da Bahia, que parece murto
com o quadro de ernpreguismo das Prefeituras
e dos Governos Estaduais, conforme tem sido
alardeado. Ou seja, temos um número enorme
de professores, no caso específico da uníversidade da Bahia, que conheço melhor, professores
pessimamente remunerados, professores que
exercem conjunto de outras ativrdades, mas que,
no cômputo global, absorvem uma quantia de
recursos que a impressão que se tem é de que
esses recursos seriam suficientes para elevar significativamente a eficiência dessa universidade,
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com a parte de recursos humanos, o embasamento para a realização desses objetivos em Ciência e Tecnologia, por exemplo, ou na Educação,
de uma forma mais ampla, são ainda absolutamente insuficientes. É claro que nós não estamos
encontrando caminhos que possibilitem que a
universidade particular e a Universidade oficail no caso - as federais, possam cumprir as suas
finalidades a contento. E, há um outro problema,
também que a gente não deve deixar de colocar
em clareza e com verdade, sobretudo, que a nossa
umverstdade precisa ser avaliada. A gente percebe
na imprensa, hoje, um certo movimento de colocar apenas o que é negativo para a Universidade
brasileira e ela já tem, historicamente, apresentado resultados expressivos, tem contribuído de
O SR EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHO
uma forma inegável para o desenvolvimento do
- Deputado JoaCI, nós estamos de acordo que
nosso Pais, para formação de recursos, que vão
a Consntumte não vai resolver todos os problemas
depois interagir com a sociedade e de forma crítinacionais e que deve haver uma vontade muito
ca, de forma construtiva. Agora, nós entendemos
grande do Governo, do Congresso Nacional e
que, se há recursos, nós estamos pensando na
da SOCiedade, de uma forma geral, para tornar
população de uma forma geral, em necessidades
realidade instrumentos capazes de transformar
básicas da população, se há um setor que está
princípios em posturas, em leis etc. Nós estamos
gastando, de uma forma desmedida, esse setor
de acordo com a sua colocação de que Educação
tem que ser avaliado e efetivamente ser drrninuído
nacional está desmantelada Eu diria até que nós
o aporte de recursos para essas finalidades. Mas
não temos notícias, de momento, em que houve
não entendemos que ISSO esteja acontecendo nas
uma estruturação orqàruca nacional, de que há
uruversidades federais, hoje. É preciso a abertura.
uma Imha de Governo nessa direção e que a soNós não temos que ter medo de sermos avaliados
ciedade brasileira conheça, de forma clara, quais
pelo Governo, pelo MEC, pela SOCiedade de uma
são as linhas fundamentais e qual é o programa
forma geral, para que todos conheçam, efetivade Governo na área da Educação.
mente, o que é positivo, gerado pelas universiEu, como Vice-Presidente do Conselho de Reidades, e o que for negativo nós temos que ter
tores, evidentemente tenho que responder abara clareza de tentar reformular Agora, no caso
das universidades particulares - e eu sou reitor
cando o conjunto das instituições que pertencem
ao Conselho, que são instituições federais, estada PUC de Campinas - sinto uma dificuldade
duais e rnunícípars e ínstiturções particulares. E
enorme que, quando se fala em desmantelamennós sentimos que é sempre difícil conjuminar os
to, estamos absolutamente numa Situação caótiinteresses das nossas instituições, à medida ern
ca, porque houve um descompromisso do Goverque as realidades são diferentes e a estruturação
no em relação à questão das anuidades, por
jurídica das Instítuiçôes é diferente. Mas nós estaexemplo Um medo de sair do Plano Cruzado
mos procurando consensualizar sempre as nospara uma descontração que acontece com o resto
da economia, um medo de definir uma posição
sas posiçôes dentro do Conselho, respeitando escoerente em relação à essa questão. Não estamos
sas realidades. Então, no caso das unrversidades
federais e das uruversidades particulares, sobreaqui díscutmdo se é válido ou não o ensino privatudo as comunitárias ou convencionais, como o
do; estamos discutindo uma constatação, colocaso da Universidade Católica de Salvador, nós
cando que 60% do ensino superior, por exemplo,
são particulares. Não estamos discutindo, tamvemos realidades muito distintas. Evidentemente,
bém, instituições que, à luz das anuidades, vivem
não se pode dizer que o produto científico gerado
e vivem muito bem, porque a sua proposta é
pela Universidade Católica de Salvador possa se
outra. Estamos discutindo algumas instítuiçôes
ombrear ao que é gerado pela Universidade Federal da Bahia, à medida em que o aporte de recurde caráter comurutáno que têm visão pública e
sos numa e na outra é absolutamente diferente
um interesse público em exercer determmadas
atividades e, por essa razão, não pode viver só
Mas nós entendemos, também, de que a Universidade Federal - e isso se pode constatar pelos
de anuidades escolares Aí, haverá a necessidade
de aportes governamentais para determinados
. dados - pelo estado em que as universidades
apresentam, muitas vezes, no momento, a situaprogramas cuja finalidade seja a mesma finalição é muito difícrl, em muitas delas apesar de
dade daquilo que se desenvolveu nas universique poderá apresentar, em algum momento, que
dade federais. Esse é o posicionamento do Cono volume de recursos é suficiente pela grandioselho de Reitores até hoje colocado e discutido.
sidade dos recursos a se comparar com, talvez,
Evidentemente, que, na Constinnção, as colocao volume de outros recursos destinados a outras
ções são diversas, há setores que defendem uma
áreas da nossa economia. Mas nós estamos, no
privatização, outros defendem a publicação da
momento, VIvendouma situação nas federais que
Educação, de uma forma geral. Nós estamos nué de deteriorização dos próprios laboratónos que
ma situação de permitir que haja a livre iniciativa,
poderiam ser suportes para o desenvolvimento
dentro da Educação, desde que o Governo desdessas pesquisas. Quando se fala em aporte de
tine recursos sufícrentes para a área oficial e perrecursos para as Umversidades federais, muitas
mita a existência de uma zona de fronteira intervezes a gente está falando em recursos para gasmediána de algumas instituições que, pelo seu
tos com o pessoal. Mas, a parte de custeio, de
caráter cornuníténo, mereça um aporte de recurequipamentos, isso tudo que daria de fato, junto . sos
se outra fosse a sua orgamzação e outra fosse
a sua política. E, nós pederíamos, inclusive, recorrer à atual Constituição para mencionar a Emenda
Calmon, que quase dois anos depois da sua entrada em vigor, nós ainda não tivemos ocasião de
perceber os seus benefícios, como seria natural,
no desenvolvimento da Educação no Brasil. Por
ISSO, a pergunta: o Conselho de Reitores é aparentemente um órgão qualificado para liderar um
movimento de dimensão nacional o que pensa
fazer a este respeito para que a nossa Constituição
não seja como mancronou o Senador Pompeu
de Souza - apenas uma declaração de propósitos.
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o SR. PRESIDENTE (Aroldo de Ohveira) Ainda há oradores inscritos? (Pausa)
Agradecemos ao Reitor Eduardo José Pereira
Coelho, pelo seu depoimento. (Pausa.)
Comunicana aos Srs. Constituintes que temos
ainda mais 1 minutos para definirmos o problema da nossa agenda para a semana seguinte.
É coisa muito rápida, mas precisamos fazer.
Eu queria passar a palavra, Imediatamente, à
nossa Relatora, para que ela fizesse as suas colocações sobre o problema da agenda.

°

A SRA. RElATORA (CRISTINA TAVARES) Temos marcadas e confirmadas as viagens da
Subcomissão para o Amazonas, onde estaremos
com, mais ou menos, 500 pessoas da região,
entre cientistas e empresários, e uma reunião da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
com visitas marcadas para o Ministério da Ciência
e Tecnologia, uma viagem para São Paulo, dia
15. É na sexta-feira. Então, a do Amazonas é na
segunda-feira anterior.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) A Deputada não disse o horáno de saida e de
chegada.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - A do
Amazonas iremos, provavelmente, num avião do
Ministéno.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) No próprio dia 11, ou no dia 12?
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Eu
gostana de ter a confirmação das pessos que
querem ir, porque, de acordo com o número de
Parlamentares que vão, eu poderia fazer essa programação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Dias 11 e 12?
A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - É, nos
dias 11 e 12, no Amazonas, e no dia 15 São
Paulo. Dormiremos lá, Deputado?
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Na sexta-feira?
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu não sei, porque aí, o problema todo é do Governo, ele vai dar toda a infra-estrutura. Aí, é questão de falar com o alojamento. Temos vôo direto
de Brasília, mas é matutino, sai daqui 7 horas
da manhã, mas é muito cedo. Então, é questão
de irmos ou na quinta-feira à noite e, ai teríamos
que arrumar hospedagem. Não ficou muito claro
aí, mas, eu gostaria de ter a tendência da comissão
se prefeririam ir na quinta-feira à noite e, aí, o
Governo teria que arrumar hospedagem de quinta,
para sexta ou se iríamos na sexta-feira, no perído
matutino, e voltaríamos na sexta-feira à noite. Eu
gostaria de ter a tendência da Comissão...
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Mas,
então, espero estar no meu gabinete, hoje, à tarde.
Amanhã de manhã, também estarei no meu gabinete, durante todo o dia. Se as pessoas quiserem
podem deixar recado com a minha secretária ou
aqui, na secretaria da Comissão Nós iríamos testar essas duas primeiras visitas e, posteriormente
nós temos vários convites. Em São Paulo, iremos,
também, conversar com o representante da CUT

e eu pediria ao Constituinte Olivio Dutra que fizesse esse contato e, também, com o da CGT. V.
Ex- faria, também, Deputado Olívio? Quer dizer,
então, estaremos com segmentos dos trabalhadores, segmentos com as umversidades e da empresa privada. Bem, a informação que eu tinha
era essa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohvetra) Só para dar informações antecipadas, gostana
de dizer que a semana que vem vai ser a nossa
semana de maior densidade de trabalho. Porque
temos 9 entidades que Virãoaté à Subcomissão,
em audiências públicas. Acho que todos receberam uma agenda. Receberemos aqui, no dia 28,
pela manhã, a Associação Nacional de Jomais,
a seguir, a Associação Nacional de Editores de
Revistas, a seguir, Federação Nacional dos Jomalistas Profissionais. No dia 29, A ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televísão, a FNR, Federação Nacional dos Radialistas,
e a ABI, Associação Brasileira de Imprensa No
dia 30, receberemos aqui a Ordem dos Ministros
EvangélIcos do Brasil;a ABCC,Associação Brasileira dos Comunicadores Cnstãos e a CNBBV,
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sem
contar que teremos no dia 28, à noite, às 19 horas,
uma sessão extraordinária, que já fica convocada,
também, a partir de hoje, para ouvirmos os órgãos
vinculados ao Ministéno das Comurucações. No
dia 28, no dia seguinte, terça-feira, às 19 horas,
os órgãos vinculados ao Ministério das Comunicações. E, no dia 30, também, em sessão extraordinária, às 19 horas, os órgãos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde, inclusive,
poderão comparecer os Ministros. Estão sendo
convidados, caso desejem comparecer. O nosso
interesse é OUVIr os órgãos vinculados.
Então, eu pedira aos Srs. Constitumtes que,
na semana que vem, na terça-feria, déssemos
quorum, logo no horário, para que possamos
• ter o desenvolvimento dos trabalhos de acordo
com o tempo disponível.
Alguém tem mais algum comentário para fazer? (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Sr.
Presidente, desculpe, na sua última informação,
quando é que vísttaremos os órgãos do Ministério
de Ciência e Tecnologia?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não visitaremos, vamos recebê-los aqui, para termos o depoimento, no dia 29, na semana que
vem, quarta-feira, às 19 horas, em sessão extraordinária. Ministério da Ciência e Tecnologia, no
dia 29, quarta-feira, porque quinta-feira teremos
que deixar livre a noite, porque teremos possibilidade de viagem. E, o Ministério das Comunicações no dia anterior, na terça-feira. Agora, vamos OUVI-los aqui. As visitas nós temos aqui, já
estão encaminhadas à Relatora, para programar,
porque nós devemos fazer, na frente, a VISita dos
órgãos vinculados ao Ministéno do Interior, o que,
também já estamos programando. MaiS uma outra questão?
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Companheiro Presidente e Companheira Relatora, ontem, nós sugerimos aqui as visitas a serem
feitas pela Comissão, uma visita ao Rio Grande
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que, até bem pouco, era o terceiro pólo de informática do País E, cumprindo o que havíamos
combinado, entramos em contato com o Secretáno de Ciência e Tecnologia do Estado, que é
Rui Carlos Hostemann, que vai estar aqui em Brasília,na próxima semana, e o Deputado Rui Carlos
Hostemann se prontificou a chegar aqui, na nossa
Comissão, no dia 6, para, de viva voz, formalizar
o convite e o interesse da Secretaria de Ciência
e Tecnologia do Rio Grande, pela visita desta Comissão ao Estado. Então, estou antecipando e
informando à Mesa, para que a gente já cne um
clima favorável à chegada aqUI do Deputado Rui
Carlos Hostemann, e nos preparemos para, com
S. Ex', discutirmos a forma com que se dará esta
VISita ao Rio Grande.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está certo. Acho que a Mesa receberá, com o
maior prazer, este convite, assim formulado oralmente, não há problema, e haverá uma reunião,
depois, para esquematizar, com a Relatora, conforme estamos fazendo para todos os convites.
O SR. CONSTITUINTEOLÍVIO DUTRA-Obrigado, Sr. Presidente
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, peço a palavra para falar
muito rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - É do máximo interesse de todos nós,
desta Subcomissão, de mantermos o máximo de
representatividade entr,e aqueles que são convidados para Virem aqui prestar esclarecimentos
e fazerem os seus depoimentos. Então, eu verifico
o seguinte: no calendário, nesse anteprojeto de
calendário, por exemplo, a Associação Nacional
de Jornais, não se menciona o nome da pessoa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olivena) A pessoa que virá - se me permite um aparte
- é que, por uma sugestão do nobre colega
que está com a palavra, de trazermos aqui o Nascimento Bnto, que é o Presidente dessa associação.
Então, não está mencionado, porque ainda estamos articulando para que ele pessoalmente venha, atendendo a sugestão de V. Ex- naquela relação É o caso dele e do próprio Roberto Tígrita
que nós temos aqui Quanto à outra sugestão
também que foi feita, do Sr. .Júho Mesquita, nós
estamos tentando articular para que ele venha
através de uma entidade. O Roberto Tígrita é o
Presidente dessa associação. O Dr. José Antônio
Nascimento de Brito é Presidente, também, de
associação. Então, ficou facilitado. Não consta,
mas já pode escrever o nome dele, porque ele
me disse isso hoje de manhã
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - E, com relação à Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão? Também há,
aqui, uma omissão, pelo menos nesse anteprojeto, quanto à pessoa que Virá aqui conversar conosco.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ainda não tivemos a confirmação, na realidade.
O SR. CONSTITUINTE ;::ARLOS ALBERTO
CAÓ - Havíamos sugerido ao Presidente da Co-
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missão que tentássemos contar aqui com a presença do Dr. Roberto Marinho. Porque acho que
não podemos discutir, ter nada de produtivo e
nco sobre rádio e televisão, em nosso País, sem
ter o Dr. Roberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliviera) Recebi a sugestão, com muita atenção, e estou
procurando atender. Estive pessoalmente, no Rio
de Janeiro, conversando com o Dr. Roberto Mannho. Ele tem outros problemas e ia estudar essa
possibilidade de vir. Mas ele tem a dificuldade,
também, de vir através da instituição, porque, na
realidade ele não pertence a instituições. De maneira que, como é uma personalidade, se quisermos, podemos, na semana que vem, discutir o
tema em Plenário e fazermos uma exceção, com
a aprovação do Plenáno, para formularmos um
convite para que venha a personalidade Roberto
Marinho.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, fica aqui a nossa sugestão,
pedindo a V. Ex" que a submeta ao Plenário um
convite especial ao Dr. Roberto Marinho, que é
a figura maior, dentro do sistema de comunicação
social do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - É uma mstítuiçêo e é preciso ouvi-lo,
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Na
opinião do Constituinte OlívioDutra é uma instituição. É uma Fundação, é uma lnstíturçãoRoberto
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu daria a informação de que da Abert, não temos
ainda candiatos indicados, mas da AMJ virá, então, o seu Presidente.
Não havendo mais matéria a discutir, uma vez
que as sugestões dos Srs. Constituintes, hoje, dizem respeito à comunicação, a Mesa declara encerrada esta reunião.

Ata da 8' Reunião Ordinária
realizada dia 29 de abril de 1987
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na Sala da Comissão do Serviço
Público Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo
II do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob
a presidência do Senhor Constituinte Arolde de
Oliveira, com a presença dos seguintes Constituintes: Âng~lo Magalhães, Antônio Britto, Arolde
de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Fausto Rocha,
Francisco Diógenes, .Joaci Góes, José Elias, Koyu
lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre Corrêa,
Paulo Marques, Pompeu de Souza, Rita Furtado,
Roberto Vital e Rodrigues Palma. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. Aseguir, usaram da palavra para
apresentação de sugestões, na quarta audíência
pública, o Senhor Antônio M. Taumaturgo, representante da FNR - Federação Nacional dos Radíalistas, que foi interpelado pelos Constituintes
Joaci Góes, Carlos Alberto Caó, OlíVIO Dutra,
Fausto Rocha e Rita Furtado; e o Senhor Fernan-

do Ernesto Corrêa, representante da ABERT Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão, sendo interpelado pelos Constituintes
Mendes Ribeiro, Arolde de Oliveira, Olívio Dutra,
Antômo Britto, Paulo Marques, Fausto Rocha e
Joaci Góes. A Mesa informou que, ímpossíbilltado
de comparecer, o representante da ABI- Associação Brasileira de Imprensa, Dr. Barbosa Lima
Sobrinho, um dos expositores previstos para a
audiência pública de hoje, solicitou ao Constituinte Pompeu de Souza para falar em seu nome,
havendo, todavia, o Constituinte declinado da indicação tendo em vista sua condição de membro
desta Subcomissão. Representando o Movimento
Brasil Informático, também usou da palavra a Senhora Maria Rosa Milan para fazer entrega do documento "Manifesto aos Constituintes". Durante
parte do período destinado ao debate com o representante da ABERT - Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão, assumiu a
Presidência dos trabalhos o Constituinte Onofre
Corrêa. O Inteiro teor dos debates será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às doze horas e quarenta e dois
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a reunião extraordinária, a ser realizada, hoje,
dia vinte e nove de abril, às dezenove horas, para
audiência pública com representantes de órgãos
vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
E, para constar, eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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Aprovada.
Está aprovada a Ata.
Como a Relatora titular ainda não chegou de
sua viagem, deve estar com problema no transporte, eu queria convidar novamente o Senador
Pompeu de Souza, para que ocupasse o lugar
de Relator da nossa Subcomissão.
Desejo convidar o Dr, Antônio Taurr-aturgo,
Presidente da FNR, Federação l'Iacional :los Radialistas, para tomar assento à Mesa e nós passamos a palavra a ele. Solicito ao Dr. Antônio Taumaturgo que não exceda aos 20 minutos.

O SR. ANTÓNIO TAUMATURGO - Sr. Presidente da Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação, Sr. Constituinte Pompeu de
Souza, neste momento, Relator desta Subcomissão, Srs. Constituintes, colegas de rádio e te-evísão
e a imprensa de um modo geral, e convida lOS
desta Comissão.
A Federação Nacional dos Radialistas te' e, a
grata satisfação de receber o convite para i qui
estar presente e falar, nesta Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte, sobre os problemas que afligem a área da rádiodifusão, no Brasil,
e que podem, em parte, ser resolvidos através
do texto constitucional.
A Federação Nacional dos Radialistas participou de um grupo de trabalho da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e
Publicidade, da qual, é filiada, e esse grupo de
trabalho, constituído em' 1985, teve o seu final,
a sua conclusão, no final do ano passado.
Durante um ano, esse grupo de trabalho percorreu todos os Estados brasileiros, auscultando
as reivindicações das categorias que compõem
- Arolde de Oliveira.
o sistema de comunicação no País.
E, para não me alongar muito, eu tiveo cuidado,
mEXO A ATA DA REaNIÃO ORDINÁRIA já que a Federação participou de um grupo de
DASaBCOMlSSÃODA CÊNCIAE TECNO- trabalho e este grupo aprovou um documento,
LOGIAE DA COMaNICAÇÃo, REALIZADA que foi referendado pela Diretoria e pelo Conselho
EM29DEABRILDE 1987, ÀS 09:30HORAS, de Representantes dessa Confederação, eu trouxe
NA SALA DA COMISSÃO DE SERVIÇO PÚ- exemplares para que os Srs. Constituintes possam
BUCO CML, ALA SENADORALEXANDRE melhor analisá-lo, a posteriori, já que esse docuCOSTA, SENADOFEDERAL, EA INTEGRA mento, não somente é da área da radiodifusão,
DO APmHAMENTO TAaalGRÁFICo COM mas abrange também todo um sistema de telecopaBLlCAÇÃO DEVIDAMENTE AaTORlZA- municações e comunicação social, e aí, também
DA PELO SENHOR CONSTlTalNTEAROL- está a imprensa escrita.
Mas, como Presidente da Federação Nacional
DE DE OUVElRA, PRESIDENTE DA sasdos Radialistas, eu vou me ater apenas à área
COMISSÃO.
da radiodifusão, até por questão de ética, para
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
com os meus companheiros de outras áreas da
Está reaberta a reunião da Ciência e Tecnologia comunicação, que por aqui falaram, e, porventura,
e da Comunicação.
deverão vir também de outras áreas que comA Presidência comunica aos Srs. Constituintes põem a comunicação social do País,
que a Ordem do Dia para os trabalhos da presente
Eu destacaria desse grupo de trabalho, que teve
reunião está assim organizada: primeira e seguna aprovação da nossa Federação, que a concesda horas, audiências públicas com as entidades; são de canais de rádio e televisão é feita através
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
de critérios legais falhos, que permitem a arbitraTelevisão, Federação Nacional dos Radialistas e
riedade do poder eoncedente e a utilização dessa
Associação Brasileira de Imprensa, que terão um
prerrogativa para favorecer interesses pessoais e
prazo máximo de 20 minutos para a apresentação
de grupos.
de suas propostas.
Continuam em vigor os instrumentos que imApós cada exposição, os Srs. Constituintes popedem a liberdade de informação e a livre criação
derão interpelar cada expositor, desde que não
cultural, como? Lei de Imprensa, a Lei de Seguultrapassem 3 minutos. O expositor disporá de
rança Nacional e a Legislação de Censura a espeigual tempo para a resposta.
táculos e diversões públicas.
Eu queria pedir ao Plenário a dispensa da leitura
O modelo de rádio e televisão é concentrador
da Ata, pela votação, uma vez que é ela sucinta
e assume o controle da estrutura de produção
e simplesmente orientativa dos trabalhos.
e de transmissão, por poucos grupos econômiOs Srs. Constituintes que aprovam queiram
cos, localizados principalmente no eixo Rio-São
permanecer sentados. (Pausa.)
Paulo.
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sistema privado de rádio e de televisão tem
sua programação e funcionamento orientados,
de maneira geral, por critérios prioritariamente
comerciais, incompatíveis com o seu caráter de
serviço público e suas finalidades educativa e culturais 'estabelecidas em lei.
A politica de comunicação social, particularmente para o rádio e a televisão, impede que
a eles tenham acesso os diversos setores da sociedade, como demonstra o caso do cinema, apesar
de sua importância cultural e projeção internacional, não garantindo acesso à televisão por mecanismos legais.
O sistema de comunica-ção social, em particular, o rádio e a televisão, tem forte dependência
externa. Embora tenha havido progressos no terreno da produção cultural para a televisão e o
rádio, o setor continua a depender das importações de mensagens informativas e culturais, de
padrões internacionais e propagandas, além de
equipamentos e processos tecnológicos.
A Federação Nacional dos Radialistas, nesse
grupo de trabalho, propôs e teve a sua aprovação,
como sugestão, para a criação de um Conselho
Nacional de Comunicação, subordmado à Presídência da República, com maioria de membros
indicados pela sociedade cMI e pelos partidos
políticos, para: ·deliberar sobre planos e politicas
de comunicação social e de telecomunicações;
conceder e fiscalizar os serviços de rádiodifusão;
manter, na nova legislação, as finalidades educativas e culturais do rádio e da televisão; estabelecer
que, sendo o rádio e a televisão um serviço público, ao prMlégio da sua exploração corresponde
uma contrapartida de responsabilidade social;
adotar medidas para obrigar o cumprimento da
lei; formular um novo cádigo brasileiro de telecomunicações, que regule os diversos aspectos da
comunicação pelo rádio, televisão e outros meios
proporcionados pelas novas tecnologias, com
particular atenção para os segumtes aspectos;
concessão de canais, que deve ser objeto de aprovação prévia, pelo novo Conselho Nacional de
Comunicação; deve ser reduzida a duração da
licença para a exploração, atualmente de 10 anos,
para o rádio, e 15 para televisão, para não caracterizar uma situação de propriedade privada do canal.
Normas de programação: estabelecer programação que garanta a pluralidade de fontes e o
acesso de todos os setores da sociedade às estruturas de produção e transmissão; finalmente, impedir toda forma de controle da comunicação
por mecanismo econômicos ou políticos. Nesse
sentido, é mister alterar a Lei de Segurança Nacional, reformular a Lei de Imprensa, restringir a censura a espetáculo e diversões, substituindo-a por
um sistema de classificação de espetáculos
Em síntese, este é o pensamento da Federação
Nacional dos Radialistas que está inserido neste
documento da Confederação, da qual ela é filiada
e que os Srs. Constituintes podem ter às mãos,
pois se encontra na Secretaria desta Subcomissão.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradecemos o depoimento do Sr. Antônio Taumaturgo, e passamos, imediatamente, aos debates que serão, inclusive, prolongados para 10 minutos, uma vez que ele se utilizou de 10 minutos.
E, realmente, talvez, nas questões, nós teremos

melhor oportunidade de orientar um maior interesse da Subcomissão sobre a matéria.
Está aberto, então, o debate.
Com a palavra o nobre Constituinte Joaci Góes.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Um
assunto dessa importância, Sr. Presidente, não
poderia ficar sem debatedores, até que ultrapassasse, como tem sido a regra aqui, nesta Casa,
o tempo disponível para cada um dos assuntos.
Mas, Sr. Presidente, eu queria mencionar um
caso especifico, que foi inclusive objeto de denúncia de um jomalista da maior qualidade, Daniel
Hertz, que escreveu, recentemente, um livro intitulado "A História Secreta da Rede Globo".
Para mencionar o descalabro que reina no Brasil em matéria de concessão de canais de rádio
e televisão, além da absoluta falta de cnténo nessas concessões, ele menciona o fato de que, só
na grande São Paulo, há 43 rádios piratas, funcionando, sem que haja o mínimo conhecimento
oficial a seu respeito. A existência dessa situação,
absolutamente anômala, e que é uma demonstração do quanto nós temos que realizar neste
área, a meu ver, deve ser também objeto de preocupações da Federação Nacional dos Radialistas,
porquanto, na medida, e eu sei que eles não podem se guindar à posição de árbitros de uma
situação como esta, mas, na medida em que estas
rádios funcionam - e funcionam naturalmente
com a participação de radialistas - eu acho que
a Federação, que tem o papel de grande importância neste contexto, deve ter uma posição nítida
a respeito.
Qual a posição da Federação a este respeito?
é

O SR. ~NTÔNIO TAUMATURGO - A Federação Nacíonal dos Radialistas atua como coordenadora e orientadora dos seus sindicatos filiados.
Especiflcamente, no caso citado, compete ao Sindicato Estadual tomar as medídas locais. Agora,
a nível político, a Federação Nacional dos Radialistas também condena a rádio pirata. Por isso
é que ela propôs a criação de um Conselho Nacional de Comunicação, quer dizer, um novo conselho, que deverá ser integrado pelo Poder Executivo, tanto assim que é proposta a sua subordinação à Presidência da República e o poder concedente, e deve continuar como tal, mas não único, com a participação também da sociedade civil,
- isso aí seria uma lei que regularia a forma
de quem participaria - e os próprios partidos
políticos. Então, esse conselho é que ma definir
os cntérios de concessão. E acredito que, havendo este conselho, a definição de critérios, uma
defimção democrática, não haveria necessidade
de existir rádio pirata. A rádio pirata é a consequência exatamente do modelo atual de concessões. Esta é a nossa opinião.
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tentar, talvez pela pnmeira vez na história republicana e política de nosso País, um sistema democrático com bases duradouras, e esperamos, com
longa vigência histórica
O sistema atual de comunicações, a estrutura
dos meios de comunicação de massas, através
de medidas legais, e até mesmo de atos administrativos do Presidente da República e de iniciativa
rnínísterlais, têm estimulado uma profunda concentração da propriedade dos meios de comunicação de massas Ora, ontem, nós ouvimos, com
muita satisfação e contentamento, nesta Subcomissão, uma exposição do representante da Associação N~onal de Jornais, onde, na parte conclusiva, ele declarava que deve se assegurar o direito
de acesso à informação e pluralidade dos meios
e veículos de comunicação. É proibido o monopólio, estatal ou privado, dos meios de comunicação. Nós entendemos que essa assertiva corresponde a uma proposta de transformação substantiva e radical na atual estrutura. A pergunda
que eu formulo ao ilustre Presidente da Federação
Nacional dos Radialistas é: qual é a proposta, a
visão da Federação Nacional dos Radialistas, no
que diz respeito à participação do setor privado
e do setor público na exploração dos serviços
de radiodifusão?
O SR. ANTÔNIO TAUMATURGO - Sr. Constituinte, e velho companheiro de lutas, não só na
área da comunicação, mas também na área sindical, Deputado Carlos Alberto, há pouco, eu transmiti o pensamento da Federação neste documento, onde dizíamos: "O sistema privado de rádio
e televisão tem a sua programação e funcionamento orientados, de maneira geral, por critérios
prioritariamente comerciais, incompatíveis, portanto, com o seu caráter de serviço público e
suas finalidades educativas e culturais estabelecidas em lei."
Então, traduzindo mais o pensamento da Federação Nacional dos Radialistas: entende a Federação que a iniciativa privada deve continuar no
meio da comunicação social. Não seria a estatização da comunicação social Também o Estado
deve continuar tendo os seus canais, porque é
uma obnqação do Estado a difusão de cultura
e educação. Entende a Federação dos Radialistas
que a iniciativa privada, ao concorrer para um
canal de rádio ou de televisão, ela deveria, ao
assumir o compromisso da lei, de pnorítariamente
não comerciá-Ia. É óbvio que há necessidade da
venda do comercial, para que ela possa se sustentar como empresa privada. Mas não ser prioritariamente uma empresa comercial e deixar, para o
segundo plano, a educação e a cultura, porque
é para isto, entendemos, deva existir a radiodifusão. É o nosso pensamento, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constitumte Carlos Alberto
de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSALBERTO DE
OUVElRA- O nobre Deputado Constituinte Joaci Goes mencionou o livro de Daniel Hertz, a História Secreta da Rede Globo, que, na verdade,
é, na nossa opinião, uma análise muito lúcida
e corajosa sobre a atual estrutura de comunicações em nosso País. No momento, todos nós
estamos aqui reunidos, nesta Subcomissão e em
outras Subcomissões, com o objetivo central de

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Sr.
Antônio Taumaturgo, Presidente da Federação
dos Radialistas, companheiro da Juta sindical, a
posição expressa aqui pelo companheiro, em nome da Federação Nacional dos Radialistas, tem
posição muito sintonizada com outras já assumidas por outras entidades, constituídas não apenas por profissionais do rádio e da televisão, dos
jomais, da imprensa escrita, mas também entida-
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des representativas de outras áreas da sociedade
civil.
Agora, eu perguntaria ao Presidente: qual a posição da Federação com relação à democratização das empresas de rádio, televisão e jornais,
no sentido de fazê-Ias, não apenas propnedade
de quem detém a concessão, a família, o grupo
econômico, mas reais instrumentos de divulgação no interesse da comunidade, da sociedade,
de informação e indispensável para a formação
de opinião. Nós queremos um Estado democrático, estamos batalhando para isto, a Constituição
poderá estabelecer as balizas desse novo Estado,
em que os cidadãos controlem o Governo e não
o contrário; mas nós queremos que a democracia
também chegue dentro"das empresas, e as empresas que lidam com os meios de comunicação
de massas são fundamentais, no sistema democrático, e por isso elas mesmas têm que ser democráticas
Eu perguntaria para o Presidente qual é opinião
da Federação a respeito de conselhos editoriais
nos jornais, nas televisões, nos rádios, dos quais
participem os profissronaís daquela empresa, daquela área, daquele veículo, e não apenas os indicados pela direção da empresa, mas eleitos pelos
seus companheiros de redação, no sentido de
democratizar a veiculação de informações e notícias. Aliás, eu gostaria de colocar, para o companheiro, que a proposta do Conselho de Comunicação Social feita aqui pelo companheiro é muito
semelhante também às postulações de outras entidades, inclusive a FE!'IAJ. Agora, há de se estimular, um pouco mais, a participaçéo da sociedade nesse Conselho de Comunicação Social
No nosso entendimento, na colocação do companheiro, não ficou clara a participação dos profissionais da área. Eu penso que, naturalmente, o
companheiro entendeu isto como natural. Num
Conselho de Comunicação Social, naturalmente,
tem de ser os proflssíonars da área. Mas é bom
enfatizar que as entidades de representação nacional dos jornalistas não estão representadas
nessa entidade Isto não é politizar o Conselho
de Comunicação Social, seria parte, Junto com
a representação do Governo e a representação
dos empresários. Mas entende também que tem
que ter, nesse Conselho de Comunicação Social.
entidades, não propriamente da área, mas representativas da sociedade civil. Então, nós gostariamos de precisar mars, ou que o companheiro
precisasse mars, Além do que por que estabelecer
a subordinação do Conselho de Comunicação
Social ao Executivo, quando nós podemos avançar no processo democráttco e subordiná-Ia ao
Congresso Nacional? Hoje, uma das limitações,
uma das SItuações que levam a uma série de
favoritismos pode estar lIgada à questão de que
é no Executivo apenas que se decidem questões
de concessões, de políticas, de radiodifusão, de
telecomunicação, de divulgação. Então, por que
não colocar este Conselho sob a égide do Congresso Nacional, quer dizer, que a sua composição tenha a homologação do Congresso Nacional? E também uma precisão maior do companheiro, com relação a espaços que são requisitados pelo Governo, em redes nacionais de rádio
e televisão, para veicular as posições de governo;
então, por que não reivindicar os mesmos espaços cedidos ao Governo para aqueles que deles
divergem, em horários também nobres, com o

espaço de tempo também idêntico, igual, quer
dizer, isto também é democratizar os meios de
comumcação.
Então, nós apreciamos enormemente as colocações do Presidente da Federação Nacional dos
Radialistas, a posição da categoria, mas achamos
que, se travarmos um debate no sentido de precisar melhor as questões nestes aspectos, nós poderíamos estar trazendo uma contríbuiçào aqui
para todos nós. Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIOTAUMATURGO - O que eu
expus aqui, Constituinte OlivioDutra, foi o pensamento da Federação deste grupo de trabalho.
Defendi este pensamento, por ser Presidente da
Federação Nacional dos Radialistas. Quanto às
colocações de V. Ex' não por este grupo de trabalho, mas como Presidente da Federação, concordo com todas elas.
O grupo de trabalho, quando adotou a providência da concessão permanecer sob o controle
da Presidência da República - eu me recordo,
assisti a algumas discussões - foi exatamente
porque vivemos num País de regime presidencialista E, aí, adotou-se a tese de que, o ato da
concessão continuava com o Poder Executivo,
mas este Poder Executivo ouvina tanto a sociedade civil, que está aí, e os partidos políticos, que
ínteqranam esse Conselho Nacional de Comunicação. Concordo, plenamente, com V. Ex", quando dizque, nesta representatividade de sociedade
cMI,devem estar as entidades representativas dos
profissionais do setor. E mais além, como V. Ex"
citou, acho, entendimento meu, que, num conselho deste, deverão estar as entidades nacionais
dos radialistas, dos jornalistas, a própria ABI, que
congrega ambas as partes, a própria ABERT, que
é a parte empresarial, que não deixa de ser um
segmento da sociedade, a OAB, porque a OAB,
tradicionalmente, é aquela defensora dos direitos
humanos e na área da radiodifusão, temos problemas com censura, temos problemas com LeIde
Segurança Nacional, temos problemas com LeI
de Imprensa. Então, deve também a OAB participar num conselho deste, entre outras entidades
que formam a sociedade.
Os partidos políticos também estão alí citados,
com a sua representação, para que, nesse contexto, com um conselho formado desta ordem,
possam ajudar a definir critérios de concessões.
Por isso, eu concordo com as posições de V.
EX'.
Com relação à democratização das empresas
de radiodifusão, acho que é plenamente viável
a participação dos empregados eleitos também
em conselhos editoriais. Eu diria até mais; não
só o conselho editonal. Por que não iniciarmos,
neste País, a co-gestão, através da radiodifusão,
colocando empregado eleito também na direção
da empresa? Apartir do momento em que a radiodifusão é uma concessão, então, pode ser negociada esta concessão. Será dada esta concessão,
em ambos critérios, a partir do momento em que
os empregados também tenham a sua participação na gestão da empresa, para que não ocorram neste País também casos idênticos como
o do grande império, que já teve, aqui na radiodifusão e televisão, que eram os "DiárIOS Associados". Talvez,se tivéssemos participação na gestão
dos negócios, não chegássemos ao ponto de fecharmos amaior rede deste País, desempregando
tanta gente, porque até hoje, estão companheiros
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nossos brigando na justiça, em São Paulo e Rio
de Janeiro, principalmente, para receber o que
lhe era direito, porque os sucessores se negam
a reconhecer esse direito e os "Diários Associados" foram extintos e seus bens estavam penhorados pelos órgãos públicos, como lAPAS e outros
tantos, e V. Ex" sabe disso, da luta nossa; talvez,
se tivéssemos a participação na gestão dos negócios da empresa, não chegássemos a ~ste ponto.
Concordo plenamente com V. Ex". E a posição
do Presidente 'da Federação dos Radialistas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estão abertos os debates, concedo a palavra ao
Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTOROCHA- Em
primeiro lugar, quero dizer que me sinto muito
bem representado - já que sou profissional da
área e sindicalizado - pelo Presidente da Federação Nacional dos Radialistas, Dr. Taumaturgo.
Acho que, em tese, participarem os trabalhadores
da co-gestão é uma coisa interessante, que nos
atrai, mas, por outro lado, me preocupa, porque
creio que esta Nação deve decidir o seu modelo,
se é um modelo competitivo, concorrencial, em
que aquele que se acha capaz de gerir os destinos
de uma empresa, tira o dinheiro do seu bolso,
que ele ganhou honestamente, assim se espera,
e então, assuma o risco inerente à gestão de uma
empresa. A partir daí, assumindo o risco, ele terá
que ter poder de decisão sobre as diversas áreas
e vai concorrer com as outras emissoras, no caso
citado, e atender sim, aos reclamos da população,
porque se não atender, ele perderá audiência,
conseqúentemente, perderá faturamento e terá
que se ater à sua capaciadade gerencial menor,
investindo menos e conseguindo menos audiência e menos verbas através da publicidade. Se
entendermos que esse é um modelo apropriado
e a capacitação de cada dirigente se aferirá através
desses dados que acabo de narrar. Eu não sou
dono de nenhuma rádio ou de televisão. No entanto, sempre tive liberdade de criar, de produzir,
de expender os meus conceitos e ali, também
na redação, eventualmente, quando tenho participado dessa área ou da produção de programas,
levar as minhas idéias, enriquecê-Ias com as
idéias dos outros e nunca me senti cerceado nesse aspecto e, ao invés de me sentir frustrado,
preferi me sentir admirador daqueles que têm
obtido sucessos, fazendo programações à altura
do desejo da população, que está constantemente
dando apoio ou não àquele ou a este programa.
E as audiências vão mudando, e os programas
vão mudando, e o gosto público passa a ser atendido.
Quando o meu Presidente, Dr, Taumaturgo,
cita a Rede Tupi de Televisão, quero dizer que
trabalhei lá dez anos, na fase final. lamentavelmente, contrariamente à tese aqui defendida por
um moço que admiro muito, que é o meu companheiro Constrtulnte Olívio Dutra, que considero
equilibrado, ponderado e já tenho dito isso a S.
Ex" agora, publicamente,acho que S. Ex"traz uma
contnbuição muito importante para o equilibrio
das reivmdicações sindicais, absolutamente necessário. É incrivel que, exatamente, nos Estados
Umdos da América, haja um sindicalismo mais
forte, mais percuciente, acho um fato incrível,
diante das teses que temos ouvido sempre, incrível até porque muito dessa luta sindical acaba,
no final do processo, por fechar todos os síndí-
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catos e fechar também a liberdade de imprensa;
isto me causa espécie, porque uma Nação não
pode viver sem liberdade de imprensa. É o psóprio
ar que ela respira e nós, como profissionais do
setor, como Constituintes, que vivemos pela palavra e pela transmissão do pensamento, temos
que lutar pela liberdade de imprensa, nem que
isso possa custar a nossa própria vida. Quero
dizer, ao final, para não me alongar na pergunta,
que causa espécie, que exatamente, um empresário, que nem sempre usou dos melhores métodos, segundo consta, mas que fez uma grande
rede de jornais, de emissoras de rádio e televisão
no País, Assis Chateaubriand, com a sua morte,
ao passar para 05 empregados, que passaram
a gerir todo aquele complexo, esses empregados,
lamentavelmente - digo por mim que sou empregado - acabaram por fazer perder, através
de uma gestão daninha, todo aquele complexo,
e, talvez, não tivessem a necessária capacidade
gerencial que é um pressuposto básico. Se acharmos que esse é um modelo ideal, se acharmos
que não, deveremos estabelecer um outro sistema de governo, talvez o socialismo, talvez um
pouco mais avançado, como se tem desejado
ultimamente e teremos uma grande repartição
pública no País inteiro. E, quando se deseja, hoje,
no caso, por exemplo, da terra - quero falar
só mais 30 segundos só sobre isso - dar terra
a pessoas que, talvez, não tenham essa condição,
isso seria lamentável. Defendo a reforma agrária,
discuto o sistema, 05 critérios, mas temo que possa levar a uma situação parecida com esta. Mas,
temos que estabelecer o sistema. Aqueles que
pretendem tirar a terra e dar aos trabalhadores,
no final do processo, acabam transformando a
terra no domínio do Estado, propriedade do Estado, outra vez, poder concedente, com as inevitáveis escolhas de caráter pessoal e distorções que,
hoje, se quer combater.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTÓNIO TAUMATURGO - Sr. Constituinte, a Federação dos Radialistas, quando defendeu aqui, há poucos instantes, a co-gestão, pela
eleição do representante, e citou ou "Diários Associados", não é o caso da direção dos "Diários
Associados" que lá estava, porque essa direção
não era só constituída de empregados. Esses empregados também não foram eleitos pelos outros
empregados; segundo era o condomínio acionário dos Diários e Emissoras Associados, onde'
eles tinham participação efetiva no capital da empresa,. Não quero aqui externar 05 motivos que
levaram a empresa à falência, mas me parece
que foi até de parte de alguns diretores, não todos,
lógico, deliberadamente, que levaram a empresa
ao caos. Há algumas informações, mas não as
quero transmitir porque não tenho provas. Parece
que foi até um ato deliberado de fazer o que fizeram com os Diários Associados. Por isso que eu
disse, que, talvez, se ali estivesse um empregado,
eleito pelos seus companheiros, ele levaria a discussão à Diretoria da empresa, o pensamento
de todos aqueles companheiros. Era uma outra
visão, e a visão daqueles que ali estavam era a
visão empresarial única, exclusiva, porque ali estavam exatamente colocados e indicados e nomeados pelo seu dono, que era o Embaixador Assis
Chateaubriand. Talvez por isso a Federação não
concorde muito com as posições do nobre Constítuínte que, para gáudio nosso, é também radialista sindicalizado.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estamos com o tempo esgotado, mas vamos
conceder a palavra ao Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAPerdão, só porque houve uma resposta direta à
nossa colocação, e pela oportunidade, um segundinho, para registrar o seguinte. Pelo que consta,
aqueles que ascenderam à condição de membros
daquele condomínio o foram porque se destacaram entre seus colegas, assumindo posições
de responsabilidade e, é certo, por escolha do
próprio Assis Chateaubriand, receberam - e também não consta que eles tivessem posto capital
- mas receberam, com a saúde debilitada do
Presidente, a incumbência de, dividindo aquele
condomínio, poder gerir 05 negócios durante
aquele impedimento e, se não houvesse o retomo,
daí para a frente.
Por outro lado, quero, numa última colocação,
dizer que todo empregado, neste regime, tem a
liberdade de se achar capaz, assumir o risco e
fundar ele e seus companheiros, se assim entenderem, qualquer tipo de empresa, e, se for competente, permanecerá, se não o for, o próprio sistema de competição se incumbirá de fazer permanecer apenas os competentes, aqueles que fazem
aquilo que a população espera e exija, dando-lhe
audiência, e, se for sério no negócio, poderá continuar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra a nobre Constituinte Rita Furtado.
E esta será a última questão colocada ao nosso
conferencista.
A Sr'. CONSTITUINTE RITAFURTADO - Sr.
Presidente, só quero utilizar um segundo, que é
para cumprimentar o meu colega e amigo Antônio Taumaturgo e pedir desculpas pela minha
não presença aqui, desde o início da conferência.
Mas, tive compromissos com uns representantes
comerciais do meu Estado. Quero dizer que é,
com prazer, que o revejo aqui.porque fomos colegas de profissão e inclusive colega de empresa.
Parabéns a V. S' por sua presença aqui.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeceria a Federação Nacional dos-Radialistas
e concedo mais uns instantes para que ele encerre
sua participação e vamos passar ao conferencista
seguinte.
O SR. ANTÓNIO TAUMATURGO - Quero
agradecer, mais uma vez, a oportunidade que esta
Subcomissão deu à Federação Nacional de Radialistas, para que ela pudesse expor o seu pensamento, com referência ao setor de radiodifusão,
que deverá ser objeto de ampla análise e discussão pela Assembléia Nacional Constituinte. Quero
agradecer também as palavras da Constituinte
Rita Furtado, também colega nossa de profissão
e de empresa, hoje, licenciada para exercer o
mandato de Constituinte, agradecer ao Presidente
desta Subcomissão, ao Senador Pompeu de Souza, também Constituinte e integrante da nossa
categoria de comunicação social, como jornalista
que é; aos demais Constituintes integrantes da
área de comunicação social, Constituinte Carlos
Alberto, ConstJtuinte Olívio Dutra, Constituinte
Fausto Rocha, o Constituinte Antônio Brito. Enfim, só temos a agradecer a, ao final, solicitar
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aos Srs. Constituintes que analisem, com profundidade, as reivindicações da Federação Nacional
dos Radialistas, para que tenhamos, no texto
constitucional, uma radiodifusão realmente democrática, condizente com 05 novos tempos que
estão chegando neste Brasil. Muito obrigado a
todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) De posse da Presidência há um documento impresso que contém a proposta da Federação, e
que passaremos às mãos do Sr. Relator.
A seguir, teremos o privilégio de ouvir o depoimento da Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão - ABERT, uma tradicional entidade representativa desse mundo da eletrônica
e que indica, como seu representante, o seu diretor Dr. Fernando Ernesto Corrêa, a quem convido
para tomar lugar à Mesa.
Enquanto o nosso conferencista prepara a sua
conferência, eu queria anunciar ao Plenário desta
Subcomissão e estamos aguardando, que tivemos um comunicado da ABl- Associação Brasileira da Imprensa que o Sr. Presidente, Dr. Barbosa Lima Sobrinho, que deveria estar aqui hoje,
por motivos de transporte aéreo de retomo, não
poderá comparecer. Havia ele indicado o nosso
nobre e ilustre cornpanherro Constituinte Pompeu
de Souza para que ocupasse o seu lugar à Mesa.
A Presidência, sem consultar inclusive outros
membros da Mesa, acertou com o próprio Constituinte Senador, em ouvir, a sua argumentação,
com a grandeza que lhe é peculiar e a competência que tem para analisar as situações críticas
e não deixar que se transformem em situações
constrangedoras, ele disse que não poderia, evidentemente, falar e depor aqui, numa audiência
pública, porque obviamente, ele é o receptáculo
de todas as íníormações que virão até aqui e não
teríamos outra atitude desse nobre Constituinte
que tanto tem contribuído para nossos trabalhos.
E até porque teve perdida a oportunidade de colocar a sua posição profissional, a densidade cultural e profissional durante os debates aqui e tem
nos enriquecido com suas informações. Se estamos hoje aqui privados da presença que muito
nos honraria, de Barbosa Uma Sobrinho, mas
vou tentar, discutindo com a Mesa, uma nova
oportunidade para agendarmos a vinda dessa personalidade, pelo que representa e dispensa outros
adjetivos.
Não sei se o Constituinte Pompeu de Souza,
por ter seu nome citado, desejaria usar da palavra,
rapidamente, para tecer comentários sobre essa
questão e, se assim entender, concedo-lhe três
minutos para tal.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, eu gostaria de não falar diretamente sobre o conteúdo da matéria, mas, em
virtude da preliminar que V. Ex' levantou, vou
aproveitar a oportunidade para algumas palavras.
Recebi, realmente, do meu querido companheiro e amigo de muitíssimos anos, meu Presidente,
um telegrama dizendo: "Problemas de transporte
aéreo impedem-me de viajar. Peço-lhe fale por
mim na Constituinte. Ninguém melhor que você
defenderia pensamento da ABI na questão das
comunicações. Abraços, Barbosa Lima Sobrinho."
Na verdade, fico com um certo constrangimento de assumir a dupla qualidade de Constituinte
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e membro desta Subcomissão, e, ao mesmo tempo, depoente de uma instItuição convidada a depor. Isso de tal maneira me constrange, que até
me inibe a ponto de quase não falar - eu que
sou um falador contumaz, Sr. Presidente, caros
Constituintes Quando numa situação meio falsa,
fico meio inibido. Talvez, os companheiros tenham notado isso, porque nas reuniões anteriores
fui quem mais falou Ontem, não falei uma palavra, porque estava aqui numa suplência e suplente
não fala, é como vice, tirante Aureliano, é a piada
do nosso querido Jô Soares.
Na verddae, sinto-me impedido de falar pela
ABI. Entretanto, ao final dos trabalhos, se V. eX"
me permitir, direi, não em nome da ABI, mas
trarei um informe sobre o assunto, de caráter pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -

Se tivermos a possibilidade de tempo, poderemos
ouvi-lo. Temos o nosso Constituinte à nossa disposição aqui o tempo todo, para ouvir suas opiniões. A Mesa decidirá sobre isso e aproveita para
anunciar a presença de nosso vice-Presidente, o
nobre Constituinte Onofre Corrêa. O único ocupante da Mesa que, por questões regimentais,
não pode participar dos debates, é o Presidente.
Os outros ocupantes todos podem participar.
O SR. CONsmUINTE POMPEU DE SOUZASó uma observação. O Presidente pode participar
dos debates.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sim, mas seria uma situação meio constrangedora. Prefiro ficar aprendendo, para o momento
oportuno.
Tem a palavra o nosso conferencista Dr. Fernando Ernesto Corrêa, representando a ABERT.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, membros da Mesa
que preside os trabalhos desta Subcomissão,
Sras, e Srs. Constituintes, meus companheiros
da ABERT, colegas da Imprensa, Sras. e Sr5:
Inicialmente, devo esclarecer que estou fazendo
este depoimento em nome da ABERT, na condição de seu vice-Presidente há 12 anos, no impedimento eventual e insuperável de nosso querido
Presidente, o nosso companheiro Joaquim Mendonça.
É evidente, Sr. Presidente, que também faço
coro às manifestações de todas as outras entidades que aqui compareceram, no sentido de louvar
a democrática decisão desta Subcomissão, de
dar força viva a um dispositivo regimental, que
é o de ouvir os mais variados segmentos da sociedade envolvidos no processo de elaboração da
Constituinte, dentro de sua~ectivas áreas de
atuação.
~,
Ontem, tive a oportunidde de assistir ao depoimento do Presidente da Associação Nacional de
Jornais, do Presidente da Federação de Jornalistas, do Presidente da Associação Nacional de
Editores de Revistas e, hoje, assistir o depoimento
do Presidente da Federação dos Radialistas, e tenho plena certeza de que haverão de ter contribuído para a formação da opinião dos Constituintes com relação a esse momentoso tema que
diz respeito à comunicação social.
Espero, imodestamente, também poder trazer
.algo em meu pronunciamento, que não seja aula
. para ensinar ninguém a fazer coisa nenhuma, por-

que temos plena convicção de que os Constituintes eleitos por nós, em eleições livres, o foram
porque são suficientemente competentes para
elaborar a Carta Magna que todos queremos e
estamos precisando. Portanto, não farei aqui uma
exposição didática, não pretendo aqui apresentar
regras e normas para a Constituinte. E, finalmente,
a ABERT não vai apresentar nenhuma proposta
concreta. A ABERT deseja, isto sim, aproveitar
esta oportunidade para deixar algumas idéias conceituais básicas e fundamentais a respeito de nosso serviço, para mostrar, ainda que em rápidas
pinceladas, o estágio atual da radiodifusão brasileira, e para apresentar também o elenco de seus
problemas e suas dificuldades, porque a radiodifusão não é um segmento da economia brasileira
que só ele opere com perfeição. Temos problemas, defeitos, imperfeições, acho que avançamos
muito nos últimos anos, mas temos que avançar
mais ainda e com toda a franqueza e honestidade,
com espírito público, entendendo a importância
desta Subcomissão, viremos aqui para apresentar
idéias, situações, mas sem que pensemos ser os
donos da verdade.
A ABERT, Sr. Presidente, é a Associação BraSIleira de Emissoras de Televisão, entidade que reúne, desde 1962, em todo o Território Nacional,
143 emissoras de televisão e 2.057 estações de
rádio, das quais, 1.250 em onda média. A~
reúne também as emissoras da RADIOBRÁS, portanto, as emissoras operadas pelo Estado e quase
todas as emissoras da rede educativa também
operadas pelo Estado; essas emissoras são sócias
da ABERT. É por isso que posso dizer, aqui, que
a ABERT representa a universalidade do sistema
de radiodifusão do Brasíl.
Sou, como disse, vice-Presidente da ABERT
há 12 anos; sou diretor da Rede Brasil-Sul de
Comunicações, que alguns companheiros Constituintes aqui presentes conhecem, até porque são
do meu Estado. Ela opera, fundamentalmente,
no Rio Grande do Sul e, mais recentemente, em
Santa Catarina, e tem uma emissora de rádio-FM
em Brasília. Mas, fundamentalmente, é um grupo
de comunicações regional, que opera no Sul do
País.
De certa forma, essa situação peculiar de não
ter podido vir Joaquim Mendonça, que é de São
Paulo, fez com que V. Ex"" pudessem ouvir, dos
empresários do setor, opinião de um paulista, que
é o Civita,que é o Diretor de Associação de Revistas; a opinião de um carioca, que é o José Antônio
Nascimento Brito, que é o Presidente da Associação de Jomais! e, agora, a de um executivo do
direito de comunicação, que opera fora do eixo
Rio~São Pauloj que, até de certa forma, dá uma
posição mais abrangente de como estamos em
todo o BrasiL Uma coincidência que acabou, sob
esse as,pecto, :se?do até feliz.
Como disse, a ABERT é esta associação que
representa toda a radiodifusão brasileira, portanto,
a comunicação pelo rádio e televisão, que são
hoje, em todo o mundo, os maiores meios de
comunicação de massa. A comunicação de massa está diretamente ligada a uma das maiores
conquistas da civilização, que é a liberdade de
expressão, erigida à condição de direito fundamental do homem, desde a Declaração de Virgínia, em 1776, e consagrada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas,
desde 1948.
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O tema da radiodifusão, pois, vinculado à liberdade de expressão e informação, tem tudo a ver
com as preocupações de uma Assembléia Nacional Constituinte, da qual resultará uma Constituição que deve ser um estatuto a serviço da liberdade, visto que se destina a limitar o poder, limitar
o poder político e o poder econômico, com a
finalidade de assegurar aos seres humanos a realização de dois de seus maiores ideais: a liberdade
e a igualdade.
Assim, o direito à comunicação, à expressão
e à informação, cuja manutenção e ampliação
constituem escopo fundamental de qualquer texto constltucional moderno, estão drarnaticarnente
VInculados, no mundo de hoje, a maneira pela
qual se exercita ou não a comunicação de massa.
Com os recursos técnicos hoje disponíveis, pela
atualidade imediata das informações que veicula
ou que emite, com o apelo audiovisual instantâneo da televisão e pelo acesso fácil e barato
que o rádio proporciona, a radiodifusão tem um
papel mais abrangente, e, portanto, mais deCISIVO
que os demais meios de comumcação, como a
imprensa, o cinema ou o livro
É desse papel que a ABERT se ocupa, e é
desse conjunto de premissas que a ABERT comparece, perante à ConstItuição, para trazer o seu,
testemunho sobre a radiodifusão, como um dos
segmentos da sociedade civil que estão dando
a colaboração neste momento de nossa históna
Liberdade e expressão do pensamento, na era
da comurucação de massa, representa na prática
o direito de o cidadão ser informado através de
múltiplos processos, assegurando a pluralidade
de idéias, ou contraditóno
Diante desses conceitos, é obvio que o livre
acesso às fontes de informações e o exercício
da liberdade de expressão são incompatíveis com
a censura e não recomendam o monopólio, quer
estatal, quer privado, dos meios de comunicação
de massa.
A essa altura, Sr. Presidente, eu gostarIa de ressaltar que a radiodifusão, entretanto, ao contrário
do que sugere um julgamento mais apressado,
não significa-apenas notícia, apenas informação;
significa sobretudo, nos mundos modernos. entretemmento, educação e serviços, e, portanto,
cultura, na acepção-universal do termo. Rádio e
TV'são hoje os maiores e mais baratos instrumentos de lazer e de entretenimento colocados
à disposição dã SOCiedade moderna.
Cabe também mencionar, Sr. Presidente, numa
perspectiva mundial e contemporânea, que se
chega à conclusão da crescente valorização da
liberdade de irucianva em relação ao Estado na
execução do serviço de radiodifusão, especialmente o serviço de televisão. Os exemplos, os
países do Primeiro Mundo são evidentemente
bastante eloquentes A Itália hberalízou inteiramente.a.televísão, já há muitos anos; a França
_acaba de privatizar o seu Canal DF 1; a Espanha
prepara um projeto que está encaminhando às
Cortes, para criar duas redes privadas de televisêo:
na Alemanha já se opera, pela iniciativa privada,
médias alternativas, como a cabodífusão, por
exemplo; na Inglaterra, onde há uma televisão
independente, se discute bastante a influência que
o govemo tem no jornalismo da BBC.
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Um outro exemplo, um pouco mais perto de
nós, o exemplo da Argentina. Eu J:I1e cnei, trabalho
em comunicação desde os 18 anos, meu pai foi
cornunheiro dos Diános Associados, eu já nasci
sentindo cheiro de tinta de jornal, criei-me nessa
área e nunca trabalhei em outra coisa. Cnel-me
na radiodifusão, Indo a Buenos Aires, para aprender a fazer televisão, porque em Buenos Aires
se praticava e se fazia a melhor televisão da América do Latina, não mais do que 20 anos atrás.
De repente, Perón estatizou a televisão, quando
voltou ao governo, mais recentemente. Hoje, a
televisão argentlna é uma catástrofe, é um caos,
é catastrófica a televisão argentina O governo
está agora tentando repnvatizar a televisão argentina, está encontrando muita dificuldade na obtenção de quem queira aceitar a sucata que restou,
do ponto de vista técnico, é o descalabro de programação e operacional que existe hoje O modelo da televisão argentma executado pelas mãos
do Estado passou a ser o pior possível.
Esta é a primeira posição conceitual que a
ABERT gostaria de fazer e que se refere, fundamentalmente, ao prmcípio já reiteradamente defendido nesta Casa, nesta Subcomissão: dírerto
à liberdade e expressão de pensamento. Não movei, a ABERT não invocou nessa matéria. Todos
os que me antecederam defenderam o direito
do cidadão de ser informado por múltiplas fontes,
ou seja, a liberdade da expressão do pensamento.
Esse é o conceito básico que a ABERT queria
deixar hoje aqui para os Srs. Constituintes.
Mas agora, amda no tempo que me resta, eu
gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais
operacional. Sair do terreno conceitual e filosófico
e entrar no terreno um pouco mais no chão,
o terreno mais operacional, para comentar um
pouco com V.Ex" a situação atual da radiodifusão
no Brasil, suas fortalezas, suas vantagens e também seus defeitos, suas dificuldades, porque nós,
como já disse antes e repito, também temos problemas, temos defeitos e temos dificuldades.
Só queria mencionar que a Assessoria da
ABERT entregou a todos os membros desta Subcomissão e fará a entrega a todos os Constituintes
de um trabalho didático, singelo; não é um livro
definitivo sobre a radiodifusão, é um trabalho didático, singelo, em que a ABERT procura colocar
claramente algumas idéias básicas, inclusive do
ponto de vista técnico de programação, que se
divide em 4 capítulos: o que é a radiodifusão;
breve história da radiodifusão; a lei da radiodifusão, e desmistificando a radiodifusão. Evidentemente, tenho certeza, o trabalho será lido por V.
Ex", esperamos que seja lido e sobre ele sejam
feitas reflexões por todos os Constituintes desta
Casa do povo.
A sítuação atual da radiodifusão no Brasil. Vamos aqui tentar rapidamente fazer uma abordagem segmentada: rádios, por um lado, televisão,
por outro. Os problemas maiores residem realmente na execução do serviço de televisão. Rádio,
tem o problema econômico sério, advindo do ingresso da televisão, como mídia forte e massiva,
e o rádio se descontrolou nos anos 60, mas soube
reencontrar o seu caminho através da segmentação do mercado, através da definição de público
ouvinte. O rádio, hoje, se fortaleceu bastante, todos os segmentos da sociedade brasileira são
atendidos por uma ou por outra emissora de rádio, e ele está numa fase de crescimento, numa

fase de maior participação crescente, inclusive,
no bolo publicitário.
O rádio presta inequívoco serviço de utilidade
pública, um serviço comunitário, ele está mais
próximo do ouvinte, ele é um meio eficiente de
comunicação, ele tem mais local de comumcação
e, portanto, o rádio, hoje, presta um relevantissimo
serviço comunitário, um serviço de interesse público, realmente, e é um grande fator de integração nacional, o maior fator, talvez, de Integração
nacional. Ele atinge, hoje, 96% dos brasileiros.
Quanto à televisão, a situação é um pouco mais
complexa, mas eu poderia, também, dizer que
a TV no Brasil tem dois períodos. O período anterior à formação de redes e o período posterior
à formação das redes nacionais Antes, a televisão
aqui era artesanal, era uma televisão amadora
Ela se consolidou como um negócio importante,
tem um atuação importante na economia, através
da formação das redes. Por quê? Porque as redes
víabihzaram custos e receitas. Os investimentos
em televisão são muito grandes, muito maiores
do que no rádio. Então, as redes, através de uma
grande concentração de custos em algumas unidades de produção e a descentralização da programação, ensejando receitas praticamente em
todo Brasil, esse processo das redes nacionais
conseguiu fortalecer a televisão brasileira. E, hoje,
reconhecidamente, ela é uma das melhores do
Mundo do ponto de vista de qualidade de programação, do ponto de vista de qualidade técnica.
A qualidade técnica da televisão brasileira é equivalente à dos maiores países desenvolvidos, em
que pesem probleminhas, nós temos um sistema
colorido aí, de cores diferentes de todo mundo
para trabalhar. Então, nós temos dificuldade na
compra de equipamentos, porque tem que ser
feita pesquisa de desenvolvimento de equipamento só para o Brasil. Só o Brasil tem o tal de SIstema
PALUM: Mas, mesmo assim, nós mantemos o
desenvolvimento em matéria de tecnologia, e a
televisão brasileira deve muito pouco às televisões
dos Estados Unidos e dos países mais desenvolvidos da Europa.
A qualidade de produção da televisão brasileira
é reconhecida não só interna como externamente.
Nós temos, hoje, programas que já foram vendidos para cerca de 140 países. Não só a Rede
Globo, como também Bandeirantes, Manchete,
SBT estão colocando programas fora do mercado
brasileiro. Então, aí, quando se fala que a cultura
de fora entra aqui através de programas, acho
que nesse balanço o Brasil é altamente superavítárío, porque, hoje, o Brasil importa muito menos do que exporta: hoje o nível de importrtação
de televisão brasileira é insignificante, porque o
Brasil está exportando programas, exportando
suas culturas para mais de 140 países do mundo.
A participação da produção nacional é altissima, ao contrário do que alguns pensam. Não
existe televisão no mundo cuja participação nacional seja tão alta. Quer dizer, a Globo, a Bandeirantes e a Manchete operam com 75% de produção nacional, sendo que os horários nobres às
vezes, são 100% de produção nacional. O SBT
tem um pouquinho menos, mas com muito mais
do que 50% de produção nacional. Portanto,
aquela história de enlatado, aquela história morreu, aquilo faz parte de uma televisão anterior
à constituição das redes nacionais. O enlatado,
hoje, é um produto extremamente secundário e
é absolutamente supérfluo, que cobre os horários
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marginais da televisão brasileira, porque os horários nobres da televisão brasileira são cobertos
por produções nacionais, por produção brasileira,
acima da média internacional.
E uma outra coisa importante que eu gostaria
de dizer é que existe na televisão brasileira uma
variedade de opções incrível.Ao contráno do que
se fala em monopólio, se há um país em que
não há monopólio na televisão é o Brasil. Quer
dizer, aqui não há monopólio na televisão. Nós
temos só de canars, de VHF em São Paulo, 7
opções de programação. Porto Alegre, uma Cidade com apenas um milhão e meio de habitantes,
tem 6 opções de programação. Cinco televisões
comerciais, uma televisão educativa. Curitiba,tem
seis. Quer dizer, os grandes mercados atuam, no
mínimo, com CinCO programações de televisão
e, alguns, com sete. Onde está o monopólio na
televisão com tamanha diversidade, que também
é acima dos padrões dos países mais desenvolvidos, a que já me referi anteriormente. Então,
o consumidor brasileiro de televisão é o que tem
o acesso mais fáciL Mudar o produto, é só virar
o dial. Se eu tenho um chevrolet e quero comprar
um ford, é um trabalho infernal. Mas se estou
vendo a Globo e quero ver a Bandeirantes é só
VIrar o diaL Quer dizer, não preciso nem sair do
lugar; se tem controle remoto, eu o uso, se não,
uso o dral, Se não quero os produtos, desligo
a televisão Então não vejo por que se falar em
monopólio. Quer dizer, o que há no Brasil, realmente, é uma rede que tem uma audiência maior
do que as outras, substancialmente maior do que
as outras, mas que, na minha opinião, é um problema conjuntural. Já houve no Brasil outras redes que tiveram liderança de audiência, como
a Tupy, que foi mencionada aqui, essa sim, foi
quase que monopolística, foi pioneira, até por ser
pioneira. Então, a Rede Globo tem uma audiência
maior? Tem! Mas como isso ainda é uma fato
até um pouco anômalo, porque há perspectiva
de diminuir essa diferença, já se nota uma diminuição nessa diferença. Por que? Não porque se
tentou cortar a Globo, não é por ISSO, não porque
se tentou prejudicar alguém. Não, é porque os
concorrentes estão melhorando as suas produções, os concorrentes estão enfrentando a Globo
mais diretamente, estão contratando artistas, contratando autores, estão apresentado programações de melhor qualidade. Já se nota o crescimento da audiência da Manchete, o Sílvio Santos
ganha no domingo, já se nota o crescimento da
programação da Bandeirantes; quer dizer, a concorrência está em efervescência, ela está em crescimento, ao contrário daqueles que pensam que
ela não existe. Ela existe e existe muito forte.
Outro aspecto que eu gostaria de mencionar
é o problema do modelo...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O tempo de V.Ex" está esgotado.
O SR. FERNANDOERNESTO CORRÊA- Só
para concluir, Sr. Presidente, vou ficar devendo
aqui as vantagens, vou falar sobre alguns defeitos,
porque senão vão pensar que nós somos os maiores do Mundo. Temos problemas, processo de
concessão, renovação e cassação, temos problemas aí. A ABERT não tem uma posição firmada,
ainda, o modelo atual não é bom, é imperfeito,
há uma certa manipulação do poder que concede,
que fiscaliza e que cassa. É um problema que
tem que ser bem discutido a nível de Constituinte,
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tem que ser aprimorado, não é perfeito. Temos
consciê!l:ia ?e qU,e alguns programas gerados
~a televisão ainda tem uma qualidade baixa. Essa
e d~s grandes preocupações da ABERT.AABERT
está atenta a ess.e problema, ela editou em 1980
um Código de Etica da Radiodifusão brasileira
que também pedimos que fosse entregue ao;
Srs. Constituintes, estamos tentanto fazer com
que esse Códi.go.de Ética crie força Viva. E, neste
momento muito Importante falar nele aqui, neste
grupo. Espero que esse Código realmente estabeleça um inter-relacionamento entre as emissoras
de rádio e televisão, suas relações com o Poder
Púlbi~o, suas relações com o consumidor, com
o OUVinte, com o teslepectador, estabelendo conceito~ de ordem ética, padrões de ordem moral,
padrões de programação. Esse Código de Ética
pode ser utilizado pelos Srs. Constituintes por
qualquer cidadão, desde que se socorra, p;ocur?ndo a ~ERT para,.através do seu Código Supenor de Ética, examinar as questões que forem
levantadas.
Não temos uma proposta formal, acreditamos
no espírito público e na competência de V. Ex"
por nós simplesmente eleitos para redigir a Constituição. Achamos, contudo, que, se o texto constitucional agasalhar o conceito de liberdade e a
expressão do pensamento, ao lado do reconhecimento da responsabilidade social prevalente o
serviço de radiodifusão, teremos avançado muito
na busca de um Brasil mas democrático mais
modemo e mais útil.
'
Muito obngado.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
Sr Presidente, pela ordem.

CAó -

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
Há pouco a Mesa informou que nós não
contaríamos aqui o depoimento do Dr. Barbosa
Lima Sobrinho, por causa de transporte É tão
grande o meu interesse pessoal e creio que de
outros Constituintes presentes nesta Subcomissão, que eu pediria que se desse mais tempo
ao Vice-Presidente da ABERT, para expor mais
amplamente as suas idéias, e nós teríamos um
debate mais rico. Eu creio que nós não sairíamos,
se concedesse essa exceção singular dos termos
regimentais e do tempo de distribuição para o
trabalho desta Subcomissão.

CAó -

O SR.. ~R~SIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa ja fOI generosa em questão de tempo
na parte. d~ explanação. Nós excedemos em quase 15 mínutos o tempo, justamente por esse fato.
Agora, durante o período de debates, naturalmente '? conferencista terá oportunidade de focalizar
mais detalhadamente certos aspectos. E nós liberaremos um pouco mais o tempo para que outros
parla~entares possam, inclusive, colocar suas
questoes. Eu, pessoalmente, quero participar desses debates e peço ao Vice-Presidente que conduza, tempora;iamente, os trabalhos, para que eu
possa tambem colocar uma questão do meu interesse, como Membro desta Subcomissão.
Pa;so a Presidência ao Sr. Constituinte Onofre
Correa.
O.SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Como
Presidente, vou tentar coordenar os debates obedecendo aos critérios de tempo, também. '

Aqui inscritos já temos o Constituinte Mendes
Ribeiro, que quer fazer uma interrogação ao nosso
Conferencista de hoje.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Eu gostar}a, antes de mais nada, de dizer que
sou antenor nas comunicações do Rio Grande
do Sul.. Te~ho ~~vido muita coisa a respeito de
comurucaçao e ja apresentei medidas concretas
à_Costi_tumte. Por exemplo: acho que as concessoes nao podem ficar ao arbítrio de uma só figura.
E, portanto, propus que as concessões fossem
dadas como arbítrio, no bom sentido do Congr~sso N~cional. Ou seja, do Executivo ~ do LegisIatívo. Nos nos preocupamos, também, Sr. Presidente, e, também, meu caro colega Dr. Fernando
Ernesto Corrêa, a forma pela qual se cassam
concessões. Porque até hoje, em 35 anos de comumcaçáo, eu nunca ouvi um posicionamento
contrário ao Governo de emissoras de rádio e
de televisão, porque, evidentemente, estão todas
pendentes do arbítrio de um só homem, razão
pela qual o meu cuidado em disciplinar o fato,
propondo a sentença judicial para formalizar uma
eventual transgressão. Preocupou-me o fim da
cen~ura c~~ a maximização da responsabilidade.
Entao, fOI ISSO que eu trouxe para a sugestão
à Consntuínte,
E, finalmente, preocupou-me ainda mais a confusão de hberdade de informação e Invasão à
privacidade do individuo. Então, a privacidade
cada dia mais é ameaçada pelo avanço da tecno109ia,não apenas no ramo da comunicação, tambem preocupa-me nesse sentido. Não acredito
em liberdade de imprensa sem liberdade de empresa. Até J:0rque a liberdade de imprensa é liquidada pela liberdade de empresa. E isso tem que
ficar também dicotonizado dentro da Constituição. As normas consbtucionais, parece-me, devem ser abrangentes para que o código de comunicações, que é outra coisa - este, sim, trate
do ?s~unto. Hoje lá, por exemplo, está regulado
o direito de antena, que outro dia foi dito nesta
Subc?~issãonão existirpor parte do Estado. Pelo
contrano, o Estado tem preferência e não entra
em concorrência para o direito de antena. A convivência entre o Estado e a iniciativa privada, parece-me um bom caminho.
A pergunta fundamental é esta: acho que aqui
dentro houve uma intervenção muito felizdo meu
colega lá da extrema-esquerda, preocupado com
a desfiguação das coisas regionais, ou seja, a interferência de uma única fonte de formação de
costumes, fazendo com que os costumes das diferentes regiões sejam afetados ou não sejam valorizados devidamente. Sobre este aspecto eu
gostaria que o Conferencista falasse, já que sobre
ele,.eu sei, nós sabemos, existe uma contribuição
muito grande dada por redes regionais ou por
emissoras regionais com capacidade para tanto.
O SR FERNANDO ERNESTO CORRÉA-Muito obrigado nobre Constituinte, meu prezado amigo Mendes Ribeiro, a pergunta de V.Ex' me oportuniza a possibilidade de abordar uns dos pontos
que, pela premissa do tempo, não pude fazê-lo.
A RBS, à qual pertenço, opera, como eu disse,
em televisão e rádio - mas, fundamentalmente
aqui é o caso de televisão - nos Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela opera
mediante um contrato de compra dos direitos
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de exibição da programação produzida pela Rede
Globo.
_ Com~ se diz em linguagem já popular, a Televisao Gaúcha, em Porto Alegre, a TV Catarinense
e~ Florianópolis e as Emissoras Geradoras qu~
nos temos nos dois Estados são "afilhadas da
Rede Globo".
~osso dizer ao. ilustre Constituinte e querido
amigo, que esse Sistema, de forma alguma, asfixia
a~ cult~ra~ regionais. Nós temos todos os espaços
dlSP?nIVels para apresentar os nossos programas
locais, programas estaduais, para apresentar os
nossos progra~as de notícia, de informação, programas de música folclórica do Rio Grande e o folclore no Rio Grande, graças a Deus e o
nativismo, é muito importante. Nós temos 'esse
direito, nós fazemos isso, a Bandeirantes faz isso,
a Manchete faz isso, em Porto Alegre, o SBT também faz isso, quer dizer, não há alienação da cultura :eglonal. O que há, isto sim, é a complementandade de uma programação básica, fundamentai, carissima, de alta qualidade, gerada por um
centro produtor que, no caso, é a TV Globo, a
Bandeirantes, a Manchete e o SBT.
Nós temos 4 níveis de informação na RBS 4
níveis de participação no processo produtivo atrav~s da comercialização, e 4 níveis de programaçao da RBS: o nacional/internacional, que vem
pela Rede Globo; do Estado, estadual, que cobre
todo o RIO Grande do Sul, produzido e gerado
pela TV Gaúcha de Porto Alegre; temos o Regional, gerado e produzido por emissoras localizadas
no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No caso do Rio Grande do Sul, temos 9
estações ligadas à RBS, que operam no interior
do Rio Grande do Sul, como geradoras, e ainda
temos em 4 níveis, que é o nível daquelas cidades
pequenas que são ligadas a uma geradora reQIonal e que, através dela, pode apresentar suas manifestações de cultura e também as suas informações. O sujeito de Bossoroca, no interior do Rio
Grande do Sul, não fica sabendo só o que acontece no Rio de Janeiro, nem só o que a Rede
Globo transmite, ele fica sabendo o que acontece
no Rio-de Janeiro, em Nova Iorque, em Paris,
mas ele fica sabendo o que acontece também
em Porto Alegre, o que acontece em Cruz Alta
que é a cidade de pólo da sua região, bem corno
o que acontece na sua cidade, que é Bossoroca.
?nde está o. asfixiamento das culturas regionais, ~ue eu sei q~e muitos companheiros, com
a maior das boas Intenções e com a maior boa
fé, têm levantado nessa Subcomissão e também
ao longo de entrevistas e pronunciamentos que
eu tenho lido e OUVIdo por aí?
'
Não existe.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Gostaria de lembrar aos colegas Constituintes que
observassem os três minutos, porque me parece
que a lista hoje está com seis nomes inscntos.
Mas dando sequêncía às perguntas concedo
a palavra ao nosso Presidente Arolde de Oliveira.
O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OLIVEIRA
- E tenho que cumprir os três minutos
Eu gostaria de colocar ao nosso nobre conferencista, e de longa data já o conheço lá do Rio
Grande do Sul, lá de Porto Alegre, sempre muito
empenhado, efetivamente, nesta área de radiodifusão e que, de uma forma muito lúcida, pôde
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colocar essas informações muito abalizadas aqui
para nós
Mas eu gostaria de centrar a minha questão
no seguinte: o grande problema, na realidade,
é a matéria estratégica, que é a informação, que
é vinculada 'nesses meios todos, e nós sentimos
uma tendência em democratizar o acesso a essa
informação.
Na realidade, o nobre conferencista alertou que
as opções são muitas em cada Capital e que,
realmente, elas existem e para quem é telespectador e que tem um curto espaço de tempo para
usar a televisão, elas são infinitas. Porque eu acredito que ninguém tenha condições de optar por
mais de cinco ou seis programas em uma mesma
tarde ou noite, em uma ou duas horas de programação.
Na realidade isso, então, nesta limitação humana, seria infinito.
Acredito que hoje já há uma pluralidade. Na
realidade, discute-se muito e coloca-se muito o
aspecto do monopólio, do oligopólio que o nosso
Constitumte e ilustre Companheiro Caó sempre
está levantando aqui.
Mas, oligopólio de quê? O nosso problema é
de modelo econômico. Enquanto nós tivermos
um modelo econômico de livre iniciativa, capitalista, que tem que ser.corrigido em algumas áreas,
nós teremos a possibilidade de empresários bem
sucedidos e de empresários mal sucedidos, evidentemente. E vão-se formar as grandes empresas. Nós temos hoje grandes empresas neste País.
Então, essa é uma realidade, há um pluralismo.
Agora, eu queria colocar o sequínte a própria
tecnologia, meus Companheiros, vai, inclusive,
conduzir a essa pluralidade muito mais acentuada
nos próximos anos. Porque, hoje, o centro, digamos assim, o pólo dinâmico desses "oligopólios"
é a rede, não é a propriedade dos veículos, porque
são acordos comerciais com entidades comerciais diferentes, é um acordo para programações.
A rede é rígida, em princípio porque os convênios,
associações são feitas por períodos longos. No
instante em que a tecnologia é colocada à disposição, de forma comercial, como já está colocando a difusão direta por satélite, por exemplo,
em que as redes hoje entendidas como rígidas,
através de sistemas de microondas, seja terrestres, seja espaciais, Via satélite e elas deixarão de
ser redes rígidas e passarão a ser redes circustanciais; e o pólo dinâmico desse serviço deixará
de ser rede e passará a ser um centro de produção. Os centros de produção, então, cada vez
mais poderão ser centenas de centros de produção, que a lei hoje não regula e nem controla,
neste País. Uma pequena antenmha entra no satélite, colocando mais uma opção. Ao invés de seis,
na capital, poderemos ter 40 ou 50 opções.
Então, aí, haverá total democratização, no meu
entender.
Então, a minha pergunta e a minha questão
é esta: como nosso querido Vice-Presidente da
ABERT, que cuida deste assunto, que o conhece
profundamente, vê esta minha afirmação? Estarei
realmente correto?
Nós teremos, então, que deslocar o nosso pensamento, hoje, aqui, agora e nessa época, não
para o problema da rede, da concessão do canal,
até porque daqui a pouco a geração de programa
vai ser muito cornumtáno, em UHF e VHF; nós

vamos receber os canais na televisão como recebemos energia elétrica e telefone em casa. Isso
é coisa para esta década. E nós estamos falando
de uma Constituição, que deve ter urna perenidade muito maior do que essa metade de década
que falta vencer para chegarmos ao ano 2000.
Então, esta é a questão que eu coloco, dando
a oportunidade para o enriquecimento nesta área.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Agradeço ao Sr. Presidente a sua colocação, porque, realmente, como eu disse, eu tinha material
para falar um pouco mais do que 20 minutos.
E um dos pontos que constava aqui no meu esquema de apresentação era o da democratização
das midias de televisão.
AABERT defende que sejam estimuladas essas
mídias, essas mídias tipo cabodifusáo, TV em
UHF, geração em UHF, que só agora começou
a sair do chão, tendo o Governo outorgado duas
concessões apenas, uma para São Paulo e outra
para Vitória Mas ela está aí e é uma realidade
total e absoluta, inteiramente acessível para quem
quiser entrar no negócio de televisão. A cabodifusão, inclusive no meu ponto de vista, não precisaria ser regulamentada pelo Governo Federal e
sim até mesmo por uma licença municipal, porque não é radiodifusão, é transportar uma imagem através de um cabo, para ser recebido pelo
público em geral. Não usa espaço, não usa eletrotecnomagnético. Então, essas mídas alternativas,
que já estão acompanhando o dia-a-dia nos Estados Unidos e em alguns países, têm que ser desenvolvidas. É por isso que quando eu ouço: por
que não dá, os segmentos da sociedade não têm
acesso à radiodlfusao. Têm acesso à radiodifusão
Qualquer segmento da sociedade tem acesso à
radiodifusão, tem acesso à televisão Qualquer
representação política partidária, até, tem preferência pelo Código atual; fundação tem preferência, pelo Código atual, as universidades podem
operar tranqúilamente em televisões e rédios. Já
tem dez televisões universitárias no Brasil: são
80 emissoras de rádio e TV que operam a Rede
Educatica no Brasil.
Então, há uma infinidade de meios, os meios
não são tão finitos assim, o que são finitos são
os canais de VHF, porque tem que haver uma
cornposrção. não pode passar de sete. Mas os
outros estão ai inteiramente disponíveis já, não
é daqui a 20 anos.
E com relação a esses meios, a ABERT é inteiramente a favor de uma ampla democratização,
uma regulamentação mais simples possível e que
os segmentos da sociedade ainda não contemplados por serviços de radiodifusão sejam privilegiados nessas midias. Não há nenhum problema,
não defendemos a pluralidade, defendemos a democracia.
É isso mesmo, Sr. Presidente. Muito obrigado
por ter levantado essa questão Somos a favor
disso e achamos que não é uma coisa para daqui
a 20 anos, é para hoje. Já se pode praticar esse
tipo de serviço de televisão através de faixas de
UHF, televisão direta, via satélite, cabodifusão e
outras mídias alternativas.
O que nós temos que distinguir aqui - ISSO
é uma questão que eu vou colocar agora, por
que é uma questão de conteúdo - é que se
pretende democratizar a midia ou se se pretende
participar das mídias já existentes. Se quelas entí-

Maio de 1987

dades, aqueles segmentos que não estão satisfeitos com o status quo, se eles pretendem que
haja uma democratização das mídias, isso é tranquilo, foi dito pelo Presidente, - e estou repetindo;
ou se eles querem ter quinze mmutos na Rede
Globo, dez na Bandeirantes, meia quadra na Globo. Aí é muito fácil. (Falha na gravação.) É a
participação dos segmentos da sociedade nas mídias já existentes. Você pode ter televisão, rádio
e jornal a vontade.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quero avisar aos Srs. Constituintes que vamos
tentar observar com maior rigor o tempo, porque
já temos oito inscritos.
Concedo a aaJavra ao nobre Constituinte Olívio

Dutra.
O SR. CONSTITUINTEOLÍVIO DUTRA- Gostei de ouvir a verdade dos empresários.
Acho que a sociedade democrática se compõe
de diversas verdades e não temos que ter pejo
de transmitir e dizer as nossas verdades; Não podemos estar achando que, ao dizer as nossas
verdades, estamos assumindo a propnedade de
toda a verdade. A outra verdade penso - faz
parte, inclusive de nosso debate: oportunizar que
todas as verdades sejam transparentes e tenham
a mesma oportunidade para serem transmitidas
e divulgadas.
Acho que tem o direito de informar e o direito
de ser informado
A liberdade de imprensa não é exclusivamente
a liberdade de quem detém os meios de comunicação. É também a liberdade e o direito de quem
recebe a informação de retorno. Essa questão
é uma via de duas mãos. Não vamos confundir
liberdade de imprensa com mera liberdade do
empresário.
Então, nesse sentido, aqui está um exemplo
do tipo de hberdade de imprensa. Ontem tivemos
aqui um debate em que foram dados três segmentos importantes, mas apenas estão divulgados os depoimentos dos empresários. Por quê?
Porque a empresa veio aqui para cumprir a posição de seus proprietános. A posrçáo, por exemplo,
que se contrapunha à posição dos empresários
não está divulgada aqui. E isto é um exercicio
do direito de imprensa? Do ponto de Vista dos
empresários e, do ponto de Vista do conjunto da
sociedade, está sendo cerceado o direito da sociedade de ser informada. E isso não raro tem acontecido no rádio, na televisão. O governo, também,
faz a mesma coisa que o empresáno, ocupa espaço em rádio, em televisão e ataca entidades, instituições. E essas entidades e instituições não têm
o direito de ocupar o mesmo espaço na televisão,
o mesmo veículo, o mesmo horário, para transmitir a sua posição. Então, alguma coisa tem que
ser mudada, no sentido, exatamente de democratizar a SOCiedade. Não ter apenas o discurso,
a lei, mas ter a prática da liberdade de democracia.
Querer um Estado democrático significa, querer um Estado que possa traduzir a vontade do
conjunto, e sempre pelo conjunto fiscalizado. Mas
não é só o Estado que queremos que seja profundamente democratizado. Até, para que ele seja,
é preciso que a democracia se transmita dentro
das próprias empresas e de outras instituições.
A empresa de rádio, de televisão. de comunicação têm que ter democracia interna. E é nesse
sentido que eu gostaria de ouvir a palavra do
Vice-Presidente da ABERT. Como é que se está
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dando a política de Informatização dentro desse
setor? Onde é que se compram equipamentos?
Há participação da indústria internacional no fornecimento desse equipamento? E a questão do
endividamento externo em razão da compra desse equipamento? Como está a questão da participação dos empregados na definição da política
de informatização do setor, no sentido de resguardar o direito dos trabalhadores e até mesmo de
qualificar as suas funções, a sua profissão.
Como ouvinte, às vezes, de rádio e assistente
de televisão, também não muito freqüente, ligo
em uma FM, lá no Rio Grande do Sul ou em
qualquer outro lugar, o timbre de voz é o mesmo,
parece que é fita gravada que se espalha a nível
nacional. Uma vez entrei numa rádio e estava-se
gravando, numa manhã, um programa para a
outra madrugada. Isso implica muito no mercado
de trabalho dos profissíonais da área e também
implica muito no tipo de informação que nós,
os usuários, recebemos. Terá que haver uma regulamentação nessa questão
Gostaria de OUVIr a opinião do Sr. VIce-Presidente sobre isso.
Discordo da colocação que a Rede Globo não
exerce monopólio. Eu acho que tem monopóho
e o monopóho é claro. Penso que não se pode
simplesmente deixar o empresário fazer o que
bem entende Depois que se constitui um monopálio, pode ceder algum espaço aqui e ali, exatamente para não se perder o monopóho,
Também gostaria de ouvir as colocações do
Vice-Presidente, a respeito do Conselho Nacional
de Comunicação, que não é só para definir a
questão de concessões, canais de rádio, de televisão, ondas de rádio, mas para definir outras coisas
no interesse do uso democrático dos meios de
comunicação de massa. Esse Conselho Nacional
de Comunicação deslocaria do Executivo. (O Sr.
Presidente, faz soar a campainha.) A definição
dessa política democratizaria, porque possibilitaria através de diferentes entidadas pelas quais se
expressa a sociedade civil, a oportunidade de participar indiretamente da definição de política, da
flscahzação, da execução dessa politica. E, por
outro lado, também quanto ao Conselhos Editoriais, nas empresas de rádio e de televisão, com
a participação de profissionais das empresas, eleitos pelos seus colegas, qual a opmíão do Vice-Presidente da ABERT? Muito obngado.

cações, vou começar pelo fim, porque já me perdi
com relação às primeiras perguntas. O Conselho
Nacional de Comunicação, ao que tenho ouvido
e lido a respeito do assunto, inclusive já me chegaram algumas propostas de alguns Constituintes,
nesse sentido, ele se constituiria, eventualmente,
em um órgão que teria dois objetivos fundamentais. Primeiro, seria o de outorgar as concessões,
fiscalizá-Ias e eventualmente, cassá-Ias, e o outro
objetivo seria o de estabelecer políticas de radiodifusão, ou seja, aquelas políticas que estão relacionadas com o conteúdo do nosso serviço.

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Eu
quis aproveitar que o meu tempo é pouco, não
posso fazer outra intervenção e coloquei todas
as mmhas inquietações. Fica a cnténo de V S'
a resposta ou as respostas.

A ABERT tem estudado bastante esse problema, porque não achamos que o modelo atual
de concessão seja perfeito, achamos que é imperfeito. Realmente, o concessionário fica à rnêrce
da autoridade admmístratrva que concede, que
fiscahza, que renova e que cassa. Temos que ter
a honestidade de reconhecer que isso retira, senão no todo, uma parte da independência crítica
que o concessionário deve ter com relação a um
dos poderes, que é o Poder Executivo, principalmente pelo instinto de conservação, de autodefesa. Quem sabe não está aí uma explicação PSIcológica para que a gente cuide tanto do Poder
Legislativo, se preocupe tanto com os jetons e
com a falta de V. Ex' no plenáno e deixe o Poder
Executivo de lado Estou falando sério. É verdade.
Há um processo objetivo e subjetivo, porque é
a mesma autoridade administrativa que faz. Por
outro lado, reconhecemos que var haver sempre
um componente político na decisão. Essa é uma
decisão política, quer seja outorgada pelo Presidente da República, ou pelo Congresso Nacional,
ou por um conselho que venha a ser criado. Porque, se não for política, qual o critério que vai
ser adotado para outorgar uma concessão. Vai-se
dar para o mais rico ou vai-se dar para o mais
pobre? Vai-se dar para quem tem mais experiência no ramo ou vai-se dar para o novo que quer
entrar e não está podendo entrar? No final, há
um componente político forte que vai marcar
sempre esse problema da concessão. Mas nós
entendemos que nada melhor que os Constituintes, que estão com esse problema à flor da pele
e discutindo, para se encontrar um caminho. Não
tenho fórmula. A ABERT não tem fórmula. Mas
me parece, como pessoa física, Fernando Ernesto
Corrêa, radiodifusor há 32 anos, que a concessão
ad referendum do Congresso é um caminho,
porque ninguém representa melhor a sociedade
do que o Congresso. Uma das atnbuições básicas
do Congresso é a representação da sociedade.
Portanto, um conselho com 9, 12, 20, 45, 114
membros, nunca é representativo da sociedade
na sua integridade. E o setor da radiodifusão é
abrangente. Participarão do Conselho aqueles representantes que estejam em entidades que, naquele momento, são mais importantes. Não vejo
uma democratização da representação através de
um conselho, mas acho que se podena, por exemplo, detxar como idéia - eu não vou fazer a Constituinte, não tenho competência para isso - de
que a concessão seja feita ad referendum do
Congresso Nacional e que a cassação seja ato
do Poder Judiciário, fazendo com que se desvincule um pouco aquele processo que está na mão
de uma só autondade administrativa.

.O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Com relação ao Conselho Nacional de Comuni-

Terminou o tempo, só poderei responder uma
pergunta.

O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Meu prezado conterrâneo e arrugo Olívio Dutra,
V. Ex' formulou mais ou menos umas qumhentas
perguntas. Vaiser complicado para mim, em três
minutos, responder a todas elas. Dá para fazer
uma síntese do que é fundametaP
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRAa critério de V. S'.

Fica

O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Não tenho tempo. Perguntas tão importantes,
mas fez tantas perguntas, que em três mmutos
me será impossível.
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O SR. PRESIDENTE (Onofre Corrêa) - Eu
quero alertar para o tempo e antes de passar
a palavra ao Constituinte Antônio Britto, quero,
também, passar a direção dos trabalhos para o
nosso Presidente Arolde de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, Vice-Presidente.
Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE A1'ITÔNIO BRITTO Dr. Fernando Ernesto, eu gostaria de me fixar,
na minha intervenção, ainda na questão da concessão. Tínhamos lá no início do processo de
ampliação do poder tecnológico e mercadológico
dos veículos de comunicação, especialmente da
televisão, um CONTEL, que foi depois retirado
do ar, em 1972, por um simples decreto. E hoje
nós todos, imagino, temos quase unanimidade
em dois sentidos: pnrneíro, de que, como está,
rigorosamente, não pode e não vai continuar; segundo, que a nova fórmula, seja qual for, haverá
de assegurar que se preserve não o interesse do
eventual detentor do poder, seja ele quem for
ou de onde for, mas se preserve o interesse maior,
porque permanente da sociedade. Estabelecidos
esses dois pressupostos, há em discussão duas
grandes vertentes: uma, delegando diretamente
ao Congresso Nacional a atribuição e o poder
de outorgar as concessões, o que tem a seu favor
o fato de que o Congresso tem a representatividade da sociedade e teria contra si o fato de
que, eventualmente, isso se daria ao sabor dasmaiorias; e há a tese defendida, com insistência
nesta Subcomissão, do Conselho Nacional de Comunicação. Eu gostaria, fixando-me nesse tema,
de pedir que detalhe essa reflexão. O Conselho
tem a possibilídade clara de deixar a outorga das
concessões menos ao sabor das maiorias, ainda
que maiorias legitimamente constituídas a partir
de pleitos. O Congresso tem a sua outra peculiaridade. Eu, pedindo até a sua gentileza de permanecer nesse tema, quero colocar essa minha reflexão e ouvi-lo um pouco mais sobre isso, a opção
entre o Conselho e o Congresso, procurando saber se, na sua opinião e nas reflexões da ABERT
surgiu alguma outra fórmula e como têm sido
discutidas essas duas fórmulas dentro da ABERT.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA- Eu
já disse, Constituinte Britto, meu prezado companheiro e amigo, - de vez em quando eu me
esqueço de dizer V. Ex', me perdoem; mas V
Ex' está embutido em todas as minhas intervenções - eu já disse que a ABERT discutiu esse
assunto, não dtqo que à exaustão, mas em várias
oportunidades e não encontrou realmente uma
solução maravilhosa para o problema da concessão, que ela entende que existe. Parece-me, Constítumte Antônio Britto, que temos uma questão
preliminar aí, que precisa ser colocada antes e
que não vai ser decidida por esta Subcomissão
- é a questão do sistema de governo. se perdurar
o sistema presidencialista, pelo critério de repartição de poderes, que não é de hoje, tem mais
de duzentos anos, não cabe ao Legislativo atos
de administração, atos de Poder Executivo. No
sistema presidencralísta, parece-me que não passaria pela Comissão de Constituição e Justiça da
Casa que fosse o Congresso quem outorgasse
a concessão. Isso no sistema presidencialista
atual. Por isso que me inclinei en passant, sem
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uma definição da entidade, mas sim como uma
posição minha, por algo como um referendu!D
do Congresso ao ato do Executivo, não tirando
do Executivo o poder do ato, mas passando pelo
Congresso, que poderá confirmar ou não aquela
renovação que foi outorgada. Mas, se porventura,
Constituinte Antônio Britto, naquelas outras Comissões maiores, maiores não em competência,
mas nessa escala da Constituinte, que começa
numa Subcomissão e vai acabar na Comissão
de Sistematização, lá na hora da discussão desse
fundamental e transcendental problema, que é
o problema do sistema de governo, que é uma
das questões básicas para a nova Constituinte,
se os Constituição se inclinarem para um regime
parlarnentarísta, as atribuições do Congresso serão outras. Então, aí já essa outra idéia de eventualmente o Congresso ser quem concede, parece-me que seria viáveldentro de um regime parlamentarista.
Quanto ao Conselho, tenho muito medo deste
Conselho, porque ele vai ser apenas uma ampliação de Instrumentos de pressão, ele não vai ser
representativo da sociedade. Não pode ser, porque radiodifusão é um bem universal que atinge
toda a população, todo o Brasil, toda a população
brasileira. Por que é que vamos eleger 4, 5 ou
6 entidades para fazer parte de um Conselho?
Não vejo representatividade no Conselho. É mais
democrático, porque sai de uma só pessoa para
várias pessoas Tudo que sai de um para vários
é mais democrático, é menos autoritário EVidente
que é. Ele não seria tão representativo quanto
se pretende. Teoricamente, as pessoas que defendem o Conselho acham que ele poderia ser. Para
a ABERT isso aí não é uma questão relevante.
Não é uma questão em que a ABERT filme uma
posição: "não é porque nós queremos que continue com o Executivo; não, é por que tem que
ser pelo Congresso Nacional". O que os Sr<" e
as SI'"'decidirem em relação à concessão, porque
o sistema atual não é perfeito, será acatado por
nós. Nós somos a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Nós não somos a
associação brasileira de futuras emissoras de rádio e televisão. Estamos muito mais preocupados
com a execução do serviço, com o conteúdo da
programação, com a melhoria da qualidade dos
nossos serviços, do que coIl} o aumento de mais
uma ou duas concessões. E um problema, mas
não um problema fundamental para a ABERT.
Para surpresa de muitos, não é fundamental para
a ABERT. Procuraremos contribuir, na medida
do possível, mas, o que o Congresso decidir, como tudo aliás, será inteiramente acatado pela
ABERT.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos ainda quatro inscritos. Este debate é muito
enriquecedor, muito importante. Var.ios prosseguir com ele. Eu queria apenas pedir ao Plenário
- neste momento temos cinco inscritos, uma
vez que o nosso nobre companheiro Ângelo Magalhães também pede ínscnção - primeiro, para
mantermos o nosso críténo, que acho saúdavel,
de darmos a palavra prioritariamente para quem
ainda não usou dela na reunião e, depois, na própria palestra. Como temos dois inscritos, daremos
a palavra ao Constituinte Paulo Marques e, logo
a seguir, ao Constituinte Angelo Magalhães; depois seguirão os Constituintes Fausto Rocha, Joaci Goes e Carlos Alberto Caó.

Nesse intervalo, eu queria pedir ao Plenário que
me autorizasse receber um documento de um
conjunto de entidades representativas - algumas
até já estiveram aqui e uma está presente - se
não houver objeção por parte do Plenário, dentro
de nosso espírito democrático de abertura - também porque não vamos tomar mais do que 3
mmutos para que isso seja feito. Peço desculpas
aos conferencistas, damos uma pausa a eles e,
depois, retomamos logo a seguir - eu convidaria
a Dona Maria da Rosa para, por gentileza, falar
nesta Subcomissão. Eu gostaria de anunciar
quem ela está representando para que ela não
perca tempo anunciando mas que entre na proposta, a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados - APPD. Ela, aliás é dessa
entidade. Temos também a Associação Brasileira
para o Progresso da Ciência que já esteve aqui
conosco; a Federação Nacional do Engenheiros,
Já esteve aqui conosco; a Associação das Indústrias Brasileiras de Computadores e Periféricos,
que já esteve aqui conosco; e a Sociedade Brasileira de Computação.
A SRA. MARIA DA ROSA - Agradecendo a
amabilidade do Presidente desta Subcomissão,
eu gostaria de falar aos Srs. Constituintes que
estou aqui representando o Movimento Brasil Informática.
O que é o Movimento Brasil Informática? O
Movimento Brasil Informática, caros Constituintes, é um movimento síntese, fundado em 1984,
síntese de uma luta que se iniciou em meados
de 76, quando foi lançada a política de reserva
de mercado pela então Comissão chamada CAP.
Esse movimento aglutina a comunidade do setor
de informática e outros. Teve como bandeira, ao
longo desses anos, a polêmica reserva de mercado, que tantas vezes já foi colocada nesta Subcomissão. A nossa palavra é que essa reserva de
mercado consubstanciada em lei, em 1984, foi
síntese de um movimento da comunidade. Não
foi algo partido de cima para baixo. Foi resultado
de uma luta. E nós, ao longo desse tempo, temos
nos reunido, temos discutido, temos defendido
a reserva de mercado. Desejamos passar aos Srs.
Constituintes a nossa palavra e estamos trazendo,
de uma maneira sintética, as nossas propostas
quanto à informática, para serem levadas à Constituinte. Esperamos e temos certeza que elas serão
consideradas e tenho certeza, ainda, que elas serão aprovadas nesta Subcomissão. Muito obrigada.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, Dr' Maria Rosa. Tenha a certeza,
V. S', de que a Mesa e os Constituintes aqui presentes considerarão este documento que eu, neste momento, passo às mãos do Relator, para apreciação.
Convido novamente o nosso conferencista, Dr.
Fernando Ernesto Corrêa para que volte ao seu
lugar, porque ainda temos inscritos para debate.
Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Marques.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUESSr. Presidente, meu caro Fernando Ernesto Corrêa cometi um grave pecado em não haver chegado aqui ao início de sua conferência, porque o
brilhantismo com que V. S se conduz me faz dizer
da minha frustração.
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Parece-me que ao chegar aqui eu o ouvi dizer,
meu caro conferencista, em uma resposta dada
ao seu conterrâneo do Rio Grande do Sul, de
que de forma nenhuma, salvo engan? _meu, V.
S' considerava que as redes de televisão neste
País estivessem cometendo alienação cultural nas
regiões por onde elas passam.
Eu gostaria, se isso é verdade, de expressar
a minha perplexidade em tomo dessa afirmação,
porquanto ainda ontem, quando aqui esteve o
representante da FENAJ, discutindo exatamente
a democratização da programação da televisão
no Brasil, eu dizia que essa é uma das nossas
preocupações, sobretudo, além de Constituinte,
como homem de rádio e televisão, como jornalista. A ABERT, que sempre foi um órgão que
representou essa caixa de ressonância das nossas
inquietações, deve ser, também, a nossa repre-sentente que deve conduzir esse espírito de inquietação e de reivindicação, também nos corredores da Constituinte, porquanto em qualquer cidadezinha deste País, a mais longínqua, a mais
distante do centro da Constituinte, agora, ela sofre
um forte sentimento de frustração em não poder
ver revelado nesse extraordinário instrumento que
o advento da tecnologia nos trouxe, que é a televisão, a sua cultura, os seus valores, os seus atores,
as suas atrizes, seus apresentadores, seus cantores Quero dar um exemplo, muito perto de mim,
de Pernambuco: temos lá cinco emissoras de televisão: uma filiada à Rede Globo, uma da Bandeirantes, outra do SBT e duas emissoras estatais.
Em nenhuma dessas emissoras, afora esse pequeno espaço, meu caro Fernando, a que V. S'
fez referência, o espaço da informação, do jornalismo, aliás, isso não é um exemplo apenas de
Pernambuco, mas é um caso que tenho testemunhado em Brasília; a filiada da Rede Globo aqui
não tem nenhum programa que se possa dizer
aberto à valorização da cultura local Temos, com
isso, que conviver com um terrível sentimento
de frustração, porque, embora a nossa legislação
complementar já determine que há obrigação de
toda programação de televisão em qualquer Estado deste País de destinar um espaço para a cultura
local, os programas ao vivo, local. Infelizmente,
não vemos o cumprimento dessa legislação e
eu tenho receio, - porque temos o costume de
descumprir a lei neste País - de que isso venha
a ocorrer com qualquer iniciativa desta Constituinte.
Eu gostaria, primeiro, de expressar a minha
perplexidade em tomo disso, até porque tentei
dizer e não consegui, e ontem eu fazia uma aflrmação aqui do que se dizaí, que a cultura de Ipanerna
hoje é notória em Exu, uma pequena cidadezínha,
que é conhecida do País inteiro pela violência
da criminalidade que há lá. O que é mostrado
na Rede Globo de Televisão do Rio de Janeiro,
as crianças de Exu já estão praticando. Aliás, no
anedotário de Pernambuco, o caso de uma senhora que brigou com o marido e entrou, inclusive, em litígio conjugal porque quis colocar o
nome da filha de Xou da Xuxa de Exu, e o marido
não deixou. O caso pode ser uma anedota, mas
é uma verdade, quer dizer, é uma imposição desse
monopólio e que evidentemente nos preocupa
muito.
Eu gostaria apenas de reaver, meu caro Fernando, aquela colocação, o capítulo que V.S' falava,
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enquanto eu chegava, e não deu para fazer uma
apreciação geral.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, nobre colega.
Com a palavra o Conferencista Fernando Ernesto Corrêa.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Meu prezado Constituinte, eu dei os três casos,
como o exemplo do meu Estado. Sou da RBS,
do Rio Grande do Sul, que opera no sistema de
compra de direito de drstríbuição da programação
da TV Globo. No meu Estado, a cultura de Ipanema coexiste com o nativismo. Lá tem cultura de
Ipanema na novela e tem o programa Campo
e Lavoura, tem o programa Galpão Crioulo, na
TV Gaúcha. O programa Galpão Crioulo projetou
nacionalmente autores de músicas do Rio Grande
do Sul. Um deles vendeu 300 mil discos, tendo
nascido de programa que a TV Gaúcha apresenta
lá, chamado Galpão Crioulo. Do Galpão Crioulo,
da TVGaúcha, originou-se o Som Brasil, da Globo
Do Campo e Lavoura da TV Gaúcha originou-se
o Globo. Rural, da TVGlobo. A RBS convive muito
bem com o contrato de exibição de programação
que tem com a Rede Globo, porque ela não impede que as culturas regionais se manifestem na
televisão. O meu medo, o meu receito, é que
a gente parta aqui para algo assim como fíxar
limites e percentuais de programação local e regional, o que seria desastroso para a televisão
brasileira, porque esses limites seriam fixados
com que parâmetros?
Nós somos um País-Continente, em que 90%
das verbas de publicidade estão concentradas em
cinco mercados: Rio, São Paulo, Curitiba, Belo
Horizonte e Porto Alegre. Os outros 10% atendem
a 21 Unidades da Federação. Então, será que
aquilo que é Viável para a RBS, em Porto Alegre,
que é o terceiro mercado brasileiro. é viável para
o Piauí? Será que a televisão do Piaui tem condições econômicas de produzir seis por cento de
programação local e regional, como a TV Gaúcha
pode?
Então, a minha preocupação são generalizações em tomo de um tema que envolve um PaísContinente com idiossincrasias) econômicas tremendas, com descompassos econômicos muito
grandes.
Então, eu acho que o estímulo à programação
local e regional deve ser uma preocupação dos
Sr'" das Sr" e da ABERT. Enfatizar, tudo bem.
Agora, não vamos partir para o outro extremo:
não, não pode ser, porque não pode ser cultura
de Ipanema Só pode ser cultura de Ipanema,
porque agora a programação está qualifIcada
através. do centro de produção no Rio e em São
Paulo. E lá que vivem os grandes autores de novela, os autores de teatro, os artistas que não estão
morando no Rio e São Paulo, apenas para fazer
televisão A televisão é uma parte da sua atividade
profissional, Eles vão para o Rio e São Paulo porque lá têm teatros mais desenvolvidos; vão para
o Rio e São Paulo porque têm cinemas mais desenvolvidos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES o processo migratório é exatamente por falta de
espaço nos locais onde eles estão?
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Mas como falta de espaço?

Mas ai nós vamos entrar na economia... O Dias
Gomes faz uma novela para a TV Globo, ele cobra
não sei quanto em dinheiro, que é distribuído
entre 48 afiliadas da Rede Globo.
Dias Gomes fazer uma novela na TV Gaúcha...
quer dizer, não há víabrhdade econôrmca. Além
de dizer que o Dias Gomes é baiano, que o Chico
Anísio é cearense, que o Renato Aragão e cearense e continuam com o seu línquajar nordestino Quer dizer, eu não acho que haja essa asfíxía
e dou como exemplo concreto o da televisão e
seu ator.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) E é cruel a posição do Presidente no momento
que tem que interromper Nós temos que nos
ater realmente ao problema do tempo, que é fundamental para nós.
Eu quena, agora, neste momento, anunciar que
hoje, à noite, teremos uma sessão extraordinária,
onde reuniremos os órgãos e entidades vinculadas ao Mmlsténo da Ciência e Tecnologia. Acabo de receber aqui a informação de que o Sr.
Ministro da Ciência e da Tecnologia estará presente nessa audiência.
Então, eu pediria aos nobres colegas Constituintes que chegassem na hora, para não ultrapassarmos o encontro de duas horas, porque esta
semana tem sido muito pesada para nós que estamos participando de sete, oito reuniões por dia,
Eu estou sabendo dISSO.
Pediria, então, que chegassem às 19 horas, para
que pudéssemos, não horário, terminar este encontro e que todos viéssemos para prestigiar a
presença do Mmistro.
Eu até gostaria de anunciar quais serão as entidades que estarão aqui. Nós teremos palavras
do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); da Secretaria Especial de Informática (SEI); da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); do (lPE), Instituto de Pesquisas Espaciais; do lnstrtuto Nacional de Pesquisas da Amazônia (lNPA); do Instituto Nacional de
Tecnologia (lNT).
Então, está convocada a nossa sessão extraordinária para esta noite. E eu gostaria que os nobres Constituintes não fizessem um discurso paralelo, para facilitar os trabalhos.
Muito obrigado.
Com a palavra o nobre Constituinte Ângelo Magalhães.
O SR. CONSTITUINTEÂNGELO MAGALHÃES
- (Intervenção fora do microfone. ·Inaudível ) O críténo da qualidade. Se uma emissora faz bem,
evidentemente, que ela trabalhando bem, obriga
que a sua concorrente procure fazer melhor.
Realmente é uma tese que eu aceito como das
melhores. Gostaria que V. S' confirmasse isso;
bem assim, a política de concessões não é a
melhor, mas é a que existe, baseada num código
de Vinte e cinco anos atrás. Eu acho que cabe
a nós, Constituintes, melhorar o Código, ou fazermos outro.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Prezado Constituinte da Bahia, a ABERT entende
que o mercado regula as forças na economia.
O mercado é grande regulador das forças na economia. Então, seria um absurdo se se procurasse
nivelar por baixo, prejudicando aqueles que momentaneamente, coniunturalrnente e não eterna-
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mente - porque não há monopólio - tenham
liderança de audiência, liderança de partkrpação
no bolo publicitário. Nós, realmente, estimulamos
o crescimento das demais emissoras, o desenvolvimento, que a concorrência fique mais forte, mas
salutar, e acho que estamos encontrando esse
caminho. Estou vendo realmente, com boas perspectivas, um futuro próximo nessa área, embora
ache que a situação de hoje realmente deve refletir
o mercado.
E, com relação ao processo de concessão, é
o que existe realmente. Nós achamos que ele
é imperfeito Ele concentra muito numa única
autondade todo esse procedimento, mas eu quero reiterar que a ABERT não se considera competente para propor uma modificação nesse critério,
porque isso é uma missão, ou desta Constitumte,
ou desta Casa, depois em lei ordinária, em eventual alteração que venha a fazer no CÓdIgO Brasileiro de Telecomunicações.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós já estamos repetindo as perguntas e as respostas. E não é este, evidentemente, o nosso objetivo aqui, a não ser quando necessário. Nós temos
três inscritos e não podemos deixar que esses
companheiros não se manifestem. Agora, eu pediria que realmente fôssemos murto diretos nas
nossas questões, porque já estamos ultrapassando, em muito, o nosso tempo para os conferencistas.
Com a palavra o Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHACom todo o respeito, Sr. Presidente, as repetições
foram em atenção aos Constituintes que, não podendo ter estado antes, informaram-se agora daqueles assuntos que, para eles, são considerados
importantes e fundamentais.
Eu queria dizer também que tenho preocupação, embora sendo de São Paulo, um dos centros
de produção nacional de televisão, que os outros
Estados tenham, na medida do possível, maior
cor local nas suas transmissões.
Porém, quero lembrar também que a própria
Rede Globo e outros centros formadores de produção têm se preocupado em produzir programas, não só com sotaques, mas com autores
e com temas regionais do Norte e Nordeste, do
próprio Rio Grande do Sul ao longo dos últimos
anos. Este fato não poderia ficar sem reqrstro.
Quero dizer que concordo com a palavra do
Vlce-Presidente daABERT, Dr. Fernando, quando
defende que não só o Governo, mas especialmente o Congresso Nacional, possam influir na
decisão das concessões das novas emissoras. E
concordo mais ainda com ele quando objeta que
as entidades representativas da sociedade civil,
que são quatro ou cinco muito conhecidas, até
porque falam exatamente a mesma linguagem,
não vão apresentar pluralismo democrático algum e que a síntese desta representativtdade é
o próprio Congresso Nacional. Desejar que essas
entidades, que, falam a mesma linguagem, participem, seria uma tentativa deformadora, já que
sena uma tentativa apenas de acrescer subsídio
ou força a uma das minorias aqui neste Congresso.
Eu entro agora no tema principal da minha
pergunta e não vou me alongar: leio no Código
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de Ética da ABERT, no capítulo VI, do Processo
e das Disposições Dlsciplinares, art. 22:
As reclamações de transgressões no presente
Código...
Voltoa página - eu li na págma 23, leto agora
na págma 21:
Capítulo 11, Da Programação, art. 7':

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Joaci Góes.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Fica registrada, então, a denúncia da infração,
não houve questão, e passo, então, a palavra...

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, não pretendo, nesta minha pergunta
ao Více-Presrdente Fernado Ernesto Corrêa, repetir nenhuma das questões até aqui levantadas.
E, também, embora reconheça no expositor competência para expor sobre esse e outros assuntos,
vou restringir a minha pergunta a uma àrea na
qual ele tem competência para agir, para decidir
e compreender, que essa questão é do maior
rplpvo. inclusive para que possamos auferir desta
Constituição os beneficios que a sociedade brasileira dela aguarda.
Costumo dizer que será um erro grave esperarmos que esta Constituição possa nos oferecer
mais do que o encaminhamento da solução de
determinados problemas de grande Importância
e cujo equacionamento haverá de perrmtír a consohdação da Democracia e os benefícios advindos da Democracia.
Isso significa dizer que a qualidade da eficácia
desse texto constitucional vai depender da capacidade de cada um de nós. cidadãos, na prática
de nossas vidas e na direçao das nossas instituições, mantermos as expectativas da sociedade
brasileira no cumprimento dos nossos deveres.
Nós temos aqui o código de ética da radiodifusão brasileira. Nós temos dos Estados Unidos
o exemplo permanentemente invocado de Democracia que se pratica num nível muito elevado,
apesar de todas as deformações; nós acompanhamos há alguns anos, que dois repórteres foram capazes de levar às últimas conseqüências
os preceitos constitucionais que ensejavam a votação do impeachment do Presidente da República.
O seu Vice-Presidente, o Sr. Spiros Agnew, foi
alcançado pela mesma censura nacional e perdeu
o mandato. Advogado que era, ele teve movido
contra si um processo pela Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, e, na fase final, ele teve
ocasião de fazer uma petição para a direção da
Ordem, para o código de ética da Ordem, pedindo, pelo amor de Deus, que seus pares não lhe
retirassem o único meio que tinha de sustentar
a sua vida e a sua família.
Ora, Sr. Presidente, faço essa breve exposição
para dizer que, neste momento e nesta área, que
interessa à ABERT, e aqui eu quero dizer que
pretendo que as minhas palavras possam ser tomadas como o oposto do que frequentemente
tem sido dito em relação ao Congresso: que o
Congresso é uma Casa onde as pessoas se especializam em usar as palavras para esconder o
pensamento. Eu pretendo fazer precisamente o
contrário. E, ao fazê-lo, quero dizer que não me
move nenhuma outra razão, senão a de buscar,
cumprir, ma minha plenitude, de acordo com m~
nha compreensão, o meu mandato de Constítuínte que o povo da Bahia me delegou.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO ERNESTO
CORRÊA - De acordo com o Código, Fausto,
é uma questão realmente muito importante, pessoal. Também acho, que há programas que exageram, programas que, realmente não gostaria
que estivessem sendo apresentados na televisão
brasileira.
Então, o procedimento é que o Código não
é auto-aplicável, porque senão a ABERTse arvoraria de juíza.

Nós temos acompanhado, no Brasil, uma crítica que transcorre da crítica para a formulação
de acusações graves no processo de outorga de
concessões de rádio e televisão e no processo
de administração desses meios importantes de
_
comunicação.
Hoje, existe, por exemplo, uma acusaçao conhecida de todos no Brasil de que, fruto de uma
parceria infeliz, o Presidente da Rede Globo c~m
o Ministro das Comunicações, agindo contraria-

"Não serão transmitidos programas de cunho obsceno ou que advoguem a prorruscuidade ou qualquer forma de perversão sexual."
Então, eu gostaria de dizero segumte: eu tenho
defendido sempre a auto-regulamentação dos
meios de comunicação.
Creio que os próprios meios de comunicação,
quer a imprensa, quer o rádio, a televisão, reunidos, responsáveis que são, preocupados com a
formação adequada da sociedade, não desejando
a desagregação da família, terão o cuidado de,
eles mesmos, cuidarem da qualidade da programação.
Porém, quando se vê que as emissoras de televisão, no Brasil, começam a exibir, depois das
11 horas da noite, programas pornográficos, filmes pornográficos, quero trazer aqui um pequeno
ponto de vista pessoal. Se o cidadão vaiao cinema
ou ao teatro e encontra ali um cartaz: este filme
tem esta característica, ele é pornográfico, ele tem
sexo explícito, contém vinte palavras obscenas,
sei lá, o cidadão paga e entra, então, temos que
assegurar o direito da criação e da difusão da
arte, porém, no sentido de preservar a família.
Preocupado, como evangélico que sou com a
desagregaçilo da família, creio que está havendo
uma infringência, e faço aqui uma reclamação,
se não puder por meu intermédio, peço que o
Vice-Presidente a faça, porque há ~ma transgressão prevista no próprio Código de Etica da Radi?difusão, que é, em si, uma auto-regulamentaçao
dos meios de cornumcação, com esses programas de pornografia, de pomochanchada transmitidos pela televisão brasileira, onde não há controle, porque ela entra inadvertidamente na casa
de todas as pessoas.
Concluo dizendo que aSSIm como se fiscaliza
- e este é um argumento da ex-Senadora e atual
Deputada Eunice Michiles- assim como há controle de qualidade para alimentos e para remédios,
especialmente no caso da televisão, que entra
em todas as casas, e nem sempre os pais conseguem controlar tudo; quando há deformação todos nós sabemos que um adolescente pode,
perfeitamente, estar assistindo à televisão às 11
horas da noite - dizer que apenas cerceando
o horário é o sufíciente, na minha opímão, isto
não é o bastante. Muito obrigado.
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mente aos interesses do povo brasileiro, foi o Ministro das Comunicações instrumento para que
o Presidente da Rede Globo obtivesse o controle
da NEC do Brasil, recebendo, como pagame~t?
da sua prestimosidade, o direito de retransmitir
na Bahia a programação da Rede Globo.
Nós conhecemos demais esse assunto, ~orqu:,
pessoalmente, à frente da Bancad~ d~ Bahia, estivemos com o Presidente da Repubhca,. quan~o
çerguntamos a Sua Excelência que onentaçao
poderia dar àquela Bancada numerosa e ~ue dava
sustentação política ao seu Governo, diante daquele Impasse que, entendíamos, g:rado JJ<;r u~a
negociata, cuja consumação havena de cnar díficuldades enormes para aquele Partido.
De tal sorte momentosa essa questão, que ela,
neste momento, é alvo da preocupação do~ ,:ongressistas, que estão preparando tr~s ~omlssoes,
quando duas apenas s:riam posslvel~ - uma
do Senado, já com mais do que o numero de
assinaturas necessárias, e duas correndo em pa:
raleio na Câmara dos Deputados e, pelo que sei,
ambas já obtiveram o quorum mínimo para que
seja esta comissão de inquérito insta}ada, a me';!
ver, a primeira que ocorre neste País de~de ha
muito tempo. Não me lembro quando se ínstaurou a última contra um Ministrode Estado. Poderse-ia até dizer que essa é uma questão de ordem
privada, mas o que quero, e. que ~od~ extrapola~
do âmbito do Código de Etica, e dizer que ha
um mandamento, uma regra do CÓdIgO de Ética
que não está escrita e que ensina ~odas as ?utr~s
regras escritas, em Intensidade, e a obedíêncía
ao que não é exigido.
Eu quero saber qual é a posição da ABERT
a esse respeito.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÉA- Nobre Constituinte, com relação à eventual transação que tenha envolvido o controle acionário da
NEC do Brasil, é matéria inteiramente estranha
aos objetivos e a finalidades da ABERT.
AABERTcuida do relacionamento institucional
das emissoras, seu relacionamento com o poder
concedente, o relacionamento entre SI, mas a
ABERTnão tem competência, não é de sua alçada examinar eventuais negócios que uma radiodifusora possa eventualmente fazer fora da radiodifusão, quer dizer que é matéria inteiramen!e.estranha à ABERT. Não quero entrar no mento do
assunto porque não conheço, realmente, com a
profundidade que V. Ex' está dizendo que conhece.
Por outro lado, no que diz respeito ao problema
do rompimento por transferência de afílíação na
Bahia esse fato envolveu e envolve três associados d~ ABERT: a Rede Globo do Rio de Janeiro,
a TVAratu e a TVBahia. Nenhuma das três entidades se socorreu da ABERT, nenhuma das três
entidades participou de problema eventualme~te
existente na ABERTe pediu dela um pronunciamento. Então, também quanto a este ponto a
ABERToficialmente não está tratando do assunto.
Poderia até trátar, porque é um caso que estaria
dentro, vamos dizer assim, dos objetivos genéricos da ABERT. Ninguém procurou a ABERT
para expor o seu lado da verdade.
Como optador de veículo afiliadoà Rede Globo
de Televisão, posso dizer apenas que a RBS tem
um contrato de exibição da programação da Rede
Globo que é um contrato por prazo certo que
venceu no ano passado, foi prorrogado até fins
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de janeiro de 1987, e continha, nesse contrato,
uma cláusula de denúncia por ambas as partes,
até 60 dias antes do seu vencimento. Acredito
que os contratos da Bahia sejam semelhantes,
não sei.
E acho, fundamentalmente, prezado Deputado
Constituinte, que este assunto está entregue às
melhores mãos possível, o assunto Rede Globo,
1VAratu,1V Bahia está sendo decidido pela Justiça. Graças a Deus que temos no Brasil um Poder
Judiciário independente, forte, respeitado e ninguém melhor do que ele saberá decidir se aquele
contrato podia ou não ter sido rescindido, prorrogado, enfim, todas as questões oriundas num
contrato comercial, que é esta a questão básica
que envolvea Globo, 1V Aratu e 1V Banhia. Esta
é a maneira de responder a sua pergunta.
O SR.CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aroldede Oliveira) Com
a palavra, o Constituinte Ângelo Magalhães.
O SR.CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES
- Pelo visto, há um propósito pessoal, porque
o assunto não diz nada com a ABERT. Esse assunto foi tratado na Câmara dos Deputados, pedi
aparte, debati com o Deputado, porém S. Ex' não
me deu oportunidade de exibir documentos que
punham por terra esta denúncia. O Sr. Ministro
Antônio Carlos Magalhães virá a esta Comissão,
e vai botar muda esta denúncia porque tem documentos para provar que é uma calúma. Estou
tranquilo e S. Ex' também.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu não gostaria que esta Mesa se transformasse
realmente num forum de debates de um assunto
circunstancial e conjuntural. Estamos analisando
aqui matéria constitucional à qual deveriamos nos
ater. Eu pediria apenas que o nosso conferencista
se pronunciasse sobre o assunto, porque realmente esclareceria dentro de um curso normal
de informações, o que ele aliás colocou. Por isso
não interferie permiti que ele respondesse. Inclusive,as situações não têm permitido que o Conferencista responda a questões que não sejam pertinentes.
Nobre Constituinte Joaci Góes, peço vênia a
V. Ex', mas que realmente não polemize neste
instante, em virtude desta matéria ser tratada na
Câmara dos Deputados.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES -

Mas,

clata venia, Sr. Presidente, V. EX neste instante

não pode deixar de me conceder a palavra...
O SR. PRI1SIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não. Estou concedendo.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Há
uma norma regimental que diz que, numa situação como esta, sobretudo quando um Constituinte é acusado de pratear calúnia, é uma coisa
muito grave. Portanto, eu não poderia deixar de
usar a palavra. Devo dizer que ao tratar desta
questão que é posta como calúnia, esta é uma
acusação que atinge pelo menos 113 dos Senadores da Repúblicae 1/3 dos Deputados Federais,
que é o quorum mínimo para que Comissões
de Inquérito sejam subscritas.
Portanto esta não pode ser considerada uma
questão de ordem pessoal, embora queira eu aqui
levantar o constrangimento, que exatamente nes-

te assunto, tendo em vista a presença da nossa
Subcomissão, do Deputado Ângelo Magalhães,
que, para sua felicidade ou desdita, não sei, é
irmão do Ministro, mas contra quem absolutamente não tenho nada, não tenho nada contra
o Constituinte Ângelo Magalhães.
Mas o que é fundamental a respeito deste assunto, primeiro,o assunto foitratado, - portanto,
não se diga que é calúnia - amplamente pela
imprensa ou por segmentos da imprensa brasileira.
Segundo, essa é uma questão que já é do objeto
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,portanto ela representa, até por isso, a sua seriedade
máxima. Inclusive, para não me prolongar no assunto, sem até dizer que no particular foi a única
resposta que não me satisfez do depoimento de
Fernando Corrêa,sei das dificuldadesque ele teria
para responder a essa questão, de acordo com
o que lhe vai In pectore. Mas eu diria o seguinte:
é fundamental para que possamos conviver em
harmonia nestes trabalhos, que nos esqueçamos
das relações de parentesco que possamos ter
com titulares do Govemo, senão vamos criar um
elemento de constrangimento e eu não gÇlstaria
de criar constrangimentos ao Deputado Angelo
Magalhães, mas entre criar um constrangimento
a S. Ex' e me submeter aos imperativos da minha
consciência, não tenho outra alternativa senão ficar com a última hipótese.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço porque é uma questão de honra e considero Dr. Antônio Carlos Magalhães um homem
honrado. Realmente, essas coisas acontecem. Vivemos sob fortes pressões de uma conjuntura.
Fazemos aqui, evidentemente, um trabalho que
busque os caminhos permanentes de uma definição mais perene. Isso é conjuntura. Agora, os
mecanismos normais estão realmente sendo
acionados, há Comissões de inquérito, agora estou tendo notícia disso, no Senado e na Câmara
dos Deputados, e até a Presidência, em nome
deste Plenário,excusa-se diante do Conferencista
e da platéia, que está aqui nos assistindo, nos
acompanhando, de que eles também não vêm
aqui, mas isso faz parte do dia-a-dia parlamentar.
Realmente, estamos vivendo essas conjunturas
de situação, e as coisas acontecem aqui. Evidentemente, já tivemos aqui outra oportunidade de
ver citadas, de uma maneira agressiva, autoridades constituintes, como o Presidente da República
o próprio MinistroAntônio Carlos Magalhães. Temos que considerá-los, como Constituintes que
somos, como parlamentares representantes do
povo, que são pessoas honradas e que fazem
cumprir as suas missões e que evidentemente
teremos mecanismos a própria República tem os
mecanismos para que eles prestem conta dos
seus atos. Não cabe a uma Comissão que trata
de matéria constitucional, levantar este assunto.
Excuso pelo incidente - acho que também não
é incidente e que também é enriquecedor sob
o ponto de vista do relacionamento pessoal.
Desejo dar a palavra,por último,ao nosso nobre
Constituinte Carlos Alberto Caó:
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
Sr. Presidente, espero ter o máximo de
objetividade porque, pelo visto, estamos chegando ao final da nossa reunião e me parece uma
pergunta que não pode assumir o caráter de retardatária.

CAQ -

Quinta-feira 14

185

Sr. Presidente, um dos dilemas da economia
do nosso País não apenas do setor de comunicações ou de telecomunicações, é que temos
uma estrutura profundamente oligopolizada, que
tem influênciasnegativas sobre nívelde emprego,
distribuição de renda. Mas o que verificamos, e
esta é uma realidade dos nossos dias, não apenas
uma especulação teórica ou qualquer elucubração, é que a estrutura de comunicações ou de
comunicação social, como se queira chamar, está
produzindo e reproduzindo crescentemente esse
traço geral da estrutura econômica do nosso País.
E é aí que se encerram os graves riscos, porque
o produto ou mercadorias são idéias, opiniões,
aspirações, concepções e valores. Estão aí presentes elementos ideológicos marcantes no trabalho e na ação nos meios de comunicação de
massas.
Há pouco se disse aqui, que a democratização
virá espontaneamente pela simples incorporação
dos avanços significativos de tecnologia refinadas
e sofisticadas. Achamos que essa não é a lição
da história, principalmente a lição da história do
nosso País. Pensar-se assim equivale a verificar
a tecnologia. Atecnologia tem vários usos sociais,
tem vários usos políticos;ela tanto pode ser utilizada para reforçar o novo padrão de desenvolvimento mais eqüitativo, como também para reforçar o Estado autoritário.
Quando falamos em oligopólio - vamos nos
fixar nisso - estamos nos referindo a uma realidade sob a qual vivemos; estamos nos referindo
a um dilema recente da história dos meios de
comunicação de massa, no Brasil,formada principalmente de 1964 para cá. Aliás, o ilustre conferencista, seguramente uma das mais ricas palestras e depoimentos a que assistimos aqui, pela
clareza e firmezados seus pontos de vista,a partir
da perspectiva empresarial, colocou claramente
que um dos fatores violadores da pluralidade de
opiniões - e acrescentaria - dos direitos civis
e da cidadania são exatamente os monopólios
e podemos dizer, os oligopólios,quer tenham natureza estatal, quer tenham natureza privada. Então, em qualquer pais mais desenvolvido o que
temos observado é que a legislação, a limitação,
a concentração da propriedade dos meios de comtínicação de massa, d6s grandes segmentos,
imprensa escrita, rádio e televisão, em mãos' de
um mesmo grupo econômico. E quando esta
concentração é projetada em escala nacional, esse grupo econômico, esse conglomerado, deixa
de se preocupar apenas com as suas finalidades
aparentemente educativas e culturais, e até mesmo com suas finalidades econômicas, para se
transformar num elemento gerador de poder político. Então, esta é uma questão central sobre a
qual todos nós, não apenas esta Subcomissão,
tem que se deter, na medida em que a grande
promessa, a preocupação e a expectativa nossa
é de construir não só um estado de direito mas
um estado de direito democrático
Portanto, a pergunta que formulamos ao ilustre
conferencista, ressalvando de saída que gostaríamos apenas de ouvirem rápidas pinceladas, porque esta pergunta até requeriria,poder-se-ia dizer,
uma nova palestra, é na perspectiva de interesses
da ABERT. Já a ABERT considera que o atual
modelo concentrador, oligopolizadoré imperfeito,
contém incorreções e irregularidades, o que a
ABERT pensa, como modelo de comunicação
de massa dentro de um estado de direito demo-
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crático? E, neste caso, Sr. Presidente, achamos
que a democratização dos meios de comunicação
de massa não está necessariamente ligada à forma de govemo - se presidencialismo ou parlamentarismo -, mas, sim, está ligada a vincular
a natureza: do Estado se democrático ou não.
Em ambos os casos, pode-se pensar na democratização dos meios de comunicação de massa
Portanto, explicitando ainda mais a nossa indagação, o que gostaria de saber de forma panorâmica, em rápidas pinceladas, na perspectiva de
interesses empresariais da ABERT, no mercado
de comunicação, o que ela imagina e pensa e
concebe como faixa e setor que deve caber ao
sistema público. E, aqui, quero fazer um parêntesis. Não estou me referindo em sistema estatal.
Para nós há uma diferença entre sistema público
e estatal. Na nossa opinião abrindo e fechando
rapidamente o parêntesis tenham um pouco de
tolerância ~ o nosso Estado patrimonial tem um
excesso de regulamentação. O que queremos é
um Estado mínimo e a presença máxima da sociedade. Este é um postulado tão liberal quanto
aqueles que foram enunciados por nós na leitura
do texto do Ilustre representante Vice-Presidente
daABERT.
Então, o que gostariamos de saber é o seguinte:
qual é o modelo de comunicação de massa que
a ABERT entende como adequado, como intrinsecamente ligado à natureza de um Estado democrático? Qual a faixa que deve caber ao sistema
público, qual a faixa que deve caber ao sistema
privado, e qual a faixa que deve caber aos outros
setores da natureza comunitária? Esta é a pergunta.
O SR. FERNANDO ERNESTO CORRÊA Fundamentalmente, meu prezado Deputado
Constituinte, Carlos Alberto Caó, não mencionei
que o modelo atual da radiodifusão brasileira tivesse problema de natureza, problema de conteúdo. Acho que o modelo é bom. Mencionei, de
passagem, porque meu tempo era muito curto,
alguns problemas mais operacionais, alguns problemas mais de ordem técnica e até administrativa, porque não são problema de contéudo
e, sim, da natureza do poder que eu acho o melhor
possível. Quando falo que o processo de concessão não é perfeito, não estou me referindo à natureza do serviço. Quando digo que ainda há um
nível de programação, que precisa ser melhorado,
não estou me referindo à natureza do serviço nem
à forma como sena executado no Brasil. Esses
aspectos que mencionei dentro de um processo
crítico, eles são muito menos de conteúdo, de
natureza. Porque ele permite a coexistência da
livre iniciativa com o Estado através - como V.
Ex". disse, não é o Estado, devemos usar outra

expressão, vamos usar o Estado - de fundações,
sendo através de entidades representativas das
sociedades, sendo através das universidades que
estão presentes. na radiodifusão, Há uma prevalência na legislação atual para concessões a partidos políticos, fundações, universidades. Se elas
não forem comerciais não precisam nem de editai, basta requerer e recebem. A universidade, tendo o canal, é problema de alimentação de canal,
às vezes, não há canal.. Por isso que, depois,
é importante agregar ao que colocou o Presidente,
quando desmistificou o problema de freqüêncra.
Há muitas outras possibilidades de freqúêncía.
Depois a frequência da televisão passou a ser
um problema menor.
MUlto obrigado pelas suas observações que são
muito valiosas, inclusive, para nós.
Agora, concordo, perfeitamente, Sr. Constituinte. A livre ínrclanva executa um serviço, que realmente é sustentado pela propaganda. E é ISSO
mesmo. No regime capitalista em que vivemos,
e querendo sempre o mais SOCial possível, fruto
de um hberalísrno moderno do laissez-faire,
quer dizer, o sistema é este. A melhor forma de
sustentar uma atividade econômica é através da
publicidade e propaganda, porque, é a forma mais
democrática. Isso não nos coloca sob nenhum
tipo de censura e nem sob um tipo de pressão.
Achamos perfeitamente viável a coexistência que
hoje existe do modelo privado com o modelo
estatal; entendemos que há de ser até, inclusive,
estimulada a presença das comunidades, dos
segmentos da sociedade na execução do serviço
de rádio e televisão. Por ISSO que mencionamos
que não são tecnologias que vão chegar daqui
a pouco. Já estão à disposição.
Radiodifusão é uma questão apenas de relação
custo-benefício, televisão direta, via satélite, também. Há alguns canais de frequência em VHF
que ainda não foram ocupados pela iniciativa privada. Por que não? Por que não outorgá-los para
outros segmentos da sociedade, que não apenas
aqueles que vão explorar, do ponto de vista comercial? Não queremos mais reserva de mercado
Sr. Constituinte Caó. Não queremos somente nós
explorarmos a radiodifusão. Queremos, sim. executar como estamos fazendo - nossas receitas
apoiadas na propaganda, na publicidade - que
dá muito independência para nós e que achamos
legítimo que coexista e que se fortaleça no sistema
público, como V.Ex' falou, e não estatal; o sistema
público que vai ser executado por segmentos,
tais como partidos políticos, fundações, entidades
de classe, associações, federações. Não há nenhum problema. Acho que se pode até estimular
esse tipo de atividade. A ABERT não é contra
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isso, a ABERTnão é corporativista, ela não defende a reserva de mercado.
, Há uma situação técnica de limitação de frequêncía, mas que está sendo resolvida com as
novas tecnologias. Por isso que o Sr. Constituinte
Arolde de Oliveira falou em novas tecnologias e
não falou na situação utópica de daqui a duzentos
anos. Mas creio que, hoje, já poderia ser encaminhada e equacionada para liberalizar um pouco .
~ais os técnicos e radialista que, nas faixas de
VHFseriam limitadas.
I Quer dizer, não temos posições divergentes V.
Ex" tem uma posição que é nossa V. Ex' não
defende a estatização da radiodifusão V.Ex"defendF a maior p~cil?ação da sociedade na radiodifusão. Tudo bem! E nossa tese também? Estamos
cpm a mesma tese. É bom conversarmos. Estamos com a mesma tese. Também defendemos
uma ampla participação da sociedade na radiodifusão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, Dr. Ernesto. Realmente, tivemos
o privilégio de recebê-lo aqui, V. S' nos trouxe
muitas informações. Hoje, realmente, nós nos excedemos no tempo e queríamos, então, uma salva
de palmas. (Palmas.)
A Mesa convoca reunião extraordinária para às
19 horas de hoje.
Solicito dos nobres Srs. Constituintes que
aguardem por mais cmco minutos, porque temos
a palavra do nosso Relator.
O SR RELATOR (Pompeu de Souza) -

(Intervenção fora do microfone. Insudivel)
Entretanto, isso não aconteceu. Quero dizer a
V. Ex' que poderemos participar na fase da audiência, porque eu própno seria auditor de audiências, (risos) Mas eu me reservo a defender as
minhas posições, que são as posições da ABI
na fase de discussão e deliberação desta Subcomissão. Devemos, desde já, notificar que a ABI
- Associação Brasileira de Imprensa - é uma
das entidades fundadoras da frente de luta por
políticas democráticas de comunicação, porque
é uma campeã da luta pela democracia em
todas as suas manifestações. Enquanto a comunicação é apenas a base de toda a democracia
porque é a primeira a conquistá-la e a última
a perdê-la. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - Muito
obrigado.
Está encerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às
minutos.)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)
SEçAo I (Câmara dos Deputados)

Semestral...............................
Despesa cf postagem
(Via Terrestre)
TOTAL

Cz$ 264,00
Cz$
66,00
330,00

Exemplar Avulso

2,00

SEçAo 11 (Senado Federal)

Semestral...............................
Despesa cf postagem
(Via Terrestre)
TOTAL
Exemplar Avulso

Cz$ 264,00
Cz$ 66,00
330,00
2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque pagável em Brasília
ou Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal- Agência - PS - CEGRAF,
conta corrente n° 920001-2, a favor do:

CENTRO

aRÁAco DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160
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Preço de Assinatura

Semestral
Despesa cf postagem
(Via Terrestre)
TOTAL

Exemplar Avulso

.
.

Cz$
Cz$

264,00
66,00
330,00
2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque pagável em Brasília
ou Ordem de Pagamento pela CaixaEconômica Federal- Agência - PS - CEGRAF,
conta corrente nl? 920001-2, a favor do:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160

Maiores informações pelos telefones (061) 211-4128 e 224-5615, na
Supervisão de Assinaturas e Distribuições de Publicações - Coordenação de
Atendimento ao Usuário.

LEIS ORGÂNICAS DOS MUNiCípIOS
2~

edição -

1987

Textos atualizados e consolidados das Leis Orgânicas
dos Municípios de todos os Estados da Federação brasileira.
índice temático comparativo.

3 volumes
Preço: Cz$ 150,00

.

A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado
Federal, anexo 1, 229 andar - Praça dos Três Poderes, CEP 70160
- Brasília, DF - Telefone: 211-3578.
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou
de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

-

PUBLICAÇOES PARA A CONSTITUINTE
- Constituição da República Federativa do Brasil - 10" edição, 1986 - formato bolso. Texto constitucional vigente consolidado (Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 1, de 1969, e as alterações feitas pelas Emendas Constitucionais números 2, de 1972, a 27, de
1985) - Notas explicativas das alterações com as redações anteriores - minucioso índice temático.
(Preço: Cz$ 10,00)
- Constituição da República Federativa do Brasil - Quadro comparativo anotado: texto vigente Constituição de 1967 - Constituição de 1946. Notas. Índice temático. 5" edição, 1986. (Preço: Cz$
80,(0)
- Constituições do Brasil (2 volumes - ed. 1986) 1° volume: textos das Constituições de 1824, 1891,
1934, 1937, 1946 e 1967 e suas alterações. Texto constitucional vigente consolidado. 2° volume índice temático comparativo de todas as Constituições. (Preço: Cz$ 150,00)
- Constituição Federal e Constituições Estaduais (textos atualizados, consolidados e anotados. Remissões à Constituição Federal. Índice temático comparativo). 4 volumes, com suplemento de 1986.
(Preço: Cz$ 90,00)
.
- Regimentos das Assembléias Constituintes do Brasil (Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo
do Senado Federal- edição: 1986)- Antecedentes históricos. Regimentos das Assembléias Constituintes de 1823, de 1890-91, de 1933-34 e de 1946. Textos comentados pelos Constituintes. Normas
regimentais disciplinadoras do Projeto de Constituição que deu origem à Constituição de 1967. Índices
temáticos dos Regimentos e dos pronunciamentos. Indices onomásticos. (Preço: Cz$ 80,(0)
- Leis Complementares à Constituição Federal (Preço: Cz$ 240,00)

números 1/67 a 48/84 (históricos) -

3 volumes.

- Anteprojeto Constitucional- Quadro comparativo: Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos
Constitucionais - Texto constitucional vigente. Notas. Índice temático da Constituição vigente (edição
1986). (Preço: Cz$ 50,00)
- Leis Orgânicas dos Municípios - 2°-édição - 1987. Textos atualizados e consolidados. Índice temático
comparativo. 3 volumes. (Preço: Cz$ 150,00)
- Revista de Informação Legislativa ~ números 89 a 92 40,00) (assinatura para 1987: Cz$ 160,00)

ano de 1986. (Preço do exemplar: Cz$

À venda na Subsecretana de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 22' andar - Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasíha,
DF - Telefone. 211-3578
Pedidos acompanhados de cheque nommal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou vale postal remetido à Agência ECT
Senado Federal- CGA 470775
Atende-se, também. pelo sistema de reembolso postal.

,.
,."

\

REVISTA DE INFORrv1AçAO
LEGISLATIVA N9 92
(outubro a dezembro de 1986)
Está circulando o n° 92 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa
jurldica editado pela Subsecretana de Edições Técnicas do Senado Federal.
.
Este número, com 416 páginas, contém as seguintes maténas:
COLABORAÇÃO
- Liberdade, participação, comunidade - André Franco Montoro
- O referendum e a representação democrática no
Brasil - Cármen Lúcia Antúnes Rocha
- Constituição: lição americana Maciel

Adhemar Ferreira

A Constituição, a Federação e o planejamento nacional
- Cotrim Neto
- A Assembléia Constituinte e o seu temário Alfredo de Oliveira Baracho

José

-Imunidades parlamentares dos Vereadores Veloso

Zeno

- Educaçãoe Constituinte -

Pinto Ferreira

- A Constituinte de 1987 e as finanças públicas- Harry Conrado SchOler
- Tribunais de Contas e a
Anhaia Mello

Constinnção - José Luiz

- A liberdade de iniciativa econômica. Fundamento, natureza e garantia constitucional - Francisco dos Santos
Amaral Neto

- EI Ombudsman en América Latina Maiorano

Jorge Luiz

- O Ouvtdcr-Geral e o Ombudsman: duas instituições
distintas - Carlos Alberto Provenciano Gallo
- Responsablltdad dei Estado por revocación unileteral
de sus actos y contratos - Rodolfo Carlos Barra
- O habeas corpus eo interdictum de horrune libero
exhibendo - Edson de Arruda Câmara
- A prática do processo legislativo Monteiro Soares

Rosinethe

- Estabilidade e Fundo de Garantia - análise constitucional da compatibilidade dos dOIS sistemas - Torquato
Jardim
- Trabalho do menor: realidade e ordem legal dido Alberto Gomes

Cân-

- Cultura: incentivos fiscais a apltcaçãono setor-Carlos Alberto Bittar
- Tortura - delito não tradicional recentemente criminalizado na Grécia - Dionysio D. Spinellis
- Direito de voto nas sociedades anônimas -- Fátima
Regina Farah .

I
Avenda na Subsecretaria
ae Edições Técnicas Senado Federal, anexo I,

229 andarPraça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasflia, DF Telefone: 211-3578.

Assinatura
para 1987

PREÇO DO
EXEMPLAR:

(n95 93 a 96):
Cz$ 160,00

Cz$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal- CGA 470775.
Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

[

EDIÇÃO DE HOJE: 192 PÁGINAS]

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2,00

]

