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A edição dos Anais da FASE II do Simpósio "Minas Gerais e a Consti-

tuinte", sob a forma de fascículos, corresponde ao compromisso deste Poder,
assumido pela Mesa da Assembléia na 10 Legislatura, de acolher e encaminhar
à Assembléia Nacional Constituinte as contribuições, sugestões e aspirações da
sociedade mineira em relação à nova Carta Magna.

Este documento é expressão viva da mobilização política dos mineiros,
através dos vários segmentos sociais que participaram do referido Simpósio,
debatendo questões que passam pela nova condição da mulher em nossa so-
ciedade, pelo grau de intervenção estatal no domínio econômico, pela reformu-
lação das políticas de saúde pública no País, pelas normas de controle e de pre-
servação do meio ambiente, entre outros assuntos de interesse direto da popu-
lação, também tratados Intensivamente na FASE 1 do Simpósio, cujos Anais já
foram publicados

Podemos afirmar que o Poder Legislativo de Minas Gerais vem atuando
de forma participativa e integrada com a comunidade, face ao processo consti-
tuinte em curso, antecipando-se mesmo à discussão aberta dos principais pro-
blemas postos à nossa sociedade e que irão Influir no texto e no espírito da Lei
Maior.

A transição democrática, que se cumprirá exatamente com a promulga-
ção da nova Constituição brasileira, tem, em todos os seus desdobramentos, a
marca e a presença de Minas. Este documento é, na verdade, um painel do pen-
samento político de Minas Gerais sobre questões de vital interesse do Estado e
do Pais.

Ele pertence, sobretudo, às entidades e aos movimentos sociais que
produziram propostas e sugestões à Constituinte, aqui registradas ao lado das
exposições e debates que enriqueceram, sobremaneira, o ano legislativo de
1986.

Cabe acrescentar, por fim, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
na legislatura que se inicia, assume o compromisso político de lutar pela restau-
ração do Poder Legislativo e pela reconstrução da Federação Brasileira, que são
conquistas essenciais ao desenvolvimento e consolidação do regime democrá-
tico, à estabilidade das Instituições, à modernização e ao equilíbrio político, so-
cial e econômico do Pais

DEPUTADO JOIÉEIF JABUR

PRESIDENTE
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Za. SESSÃO DO SIMPOSIO "MINAS GERAIS E A CONSTI- -

TUI NTE"

22 DE POSTO DE 1986

TEMA: A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONO
MICO

Presidência: Deputado Dalton Canabrava
Denutado Fernando Rainho

Conferencista: Profa. Maria da ConceiçO Tavares

Debatedores: Prof. Plínio de Arruda Sampaio Jr.
Prof. José de Alencar nomes da Silva
Prof. Paulo Roberto Haddad

NOMEACÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANPBRAVA)

A Presidência nomeia os Srs. Deputados Jose Boni
fcio Filho e Fernando Rainho a fim de, em comis
so, introduzirem no recinto do Plenrio a Confe

rencista, os Debatedores e os Relatores dos deba

tes desta reunio.

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)
Convido a tomarem assento àMesa os Exmos. Srs.
Profa. Maria da Conceiço Tavares, Conferencista
do dia; Prof. Plínio de Arruda Sampaio JGnior, De
batedor; Prof. José de Alencar Gomes da Silva, De
batedor; Prof. Paulo Roberto Haddad, Debatedor;
Prof. Cndido Luiz de Lima Fernandes, Relator;

Profa. Terezinha Helena Linhares, Relatora; Depu
t.ado José Bonifcio Filho, primeiro_Secretarioda
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Deputado Fernando Rainho, Terceiro-Secretar i o da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

e Presidente da Comisso Organizadora deste Sim

pôs i o.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)
Esta Presidência vai conceder agora a palavra
Professora Maria da Conceição Tavares, que profe
rira sua conferência sobre "A lntevençO do Esta

do no Domfnio EconEmicO".

A SRA.CONFERENCISTA (PROFA. MARIA DA CONCEI-

ÇÃO TAVARES) - Exmo. Sr. Presidente desta Casa

demais autoridades presentes, meus queridos cole
aas debatedores e amiaos, minhas senhoras, meus

senhores e meus jovens. Estou contente nornue ba
sicamente é para jovens aue vou falar. No nasso

de uma professora, c'ue é a õnica coisa de p ue te

nho certeza na minha vida.

Sinto-me honrada com a homenanem c'ue esta As

sembléia me quis prestar. Tiradentes foi uma fi- -

qura por demais heróica e brava desta terra, pa-
ra oue eu mereça a sua medalha somente norque cum
pri o meu dever. Ficarei contente se ainda viver

o suficiente, neste pais, para ver aue o cumpri- -

mento do dever no merece medalhas, que ésim -

plesmente considerado natural e aue o descumpri
mento do dever, a corrupção e o abuso da autor i-
dade serão, também, naturalmente punidos nela jus
tiça deste nats, sem necessidade de grandes es -
cndalos. Quando isto ocorrer, nós estaremos, fi

nalmente, numa democracia.
Na minha bioarafia pessoal, devo a Minas du-

as coisas simbólicas: no auqe da ditadura,eml97l,
Quando estava trabalhando no Chile, a Universidade Fede -

rã] de Minas Gerais, pela sua P aculdade de Econo

mia, convidou-me para paraninfa, o oue era um ris

co aquela altura. Também, loao após iniciada a a

bertura democrática, foi Minas o p rimeiro Estado

a me convidar para voltar a ex p or minhas idéias.

Fora o Rio, oue é a minha cidade de orinem
profissional, dado que a minha cidade de origem

intelectual é Lisboa, fora o Rio, onde falei no

Casario da Praia Vermelha, mesmo nos tempos dift
ceis quando meus alunos me bancaram, Minas foi o
primeiro Estado que me disse: aoora pode voltar

e vir falar.
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O assunto que vamos tratar hoje, seré muito
discutido no ano que vem, no grande debate daCons
tituinte, ia que este ano os interesses econorni-
cos esto projetados e incidindo em outros temas,
como a soberania nacional e as eleições. Neste
momento a Constituinte parece coisa rcmota, mas
o ano que vem, certamente sera o seu ano, qual -
quer que seja a Assembléia eleita e sua represen
tatividade social, porque, tenho certeza de que
apesar das ingerências econômicas, o povo vai e-
leger sua contra-elite, que possivelmente tambem
sera uma elite, mas que lutara por uma constitui
ço mais avançada.

O prôprio grupo que esta elaborando o proje-
to da Constituiço é composto de conservadores e
no entanto, tenho notícia de que estao fazendoum
anteprojeto avançado.

Gostaria de lembrar que no Brasil, a inter -
venço do Estado no Domínio Econômico é secular.
O Estado Brasileiro constituiu a Nação p ela tran
siçao do Império Português, que vale lembrar,n
era como o império espanhol de Carlos \/, que se
fez pela espada, mas o império em que a es p ada e
rã levantada só simbõlica e eventualmente, o im-
pério da própria burguesia mercantil. Nos somos
o único país importante do terceiro mundo que fez
a sua independência de maneira muito conciliado-
ra. Nõs no tivemos que pagar o preço da indepen
dência mexicana e de tantas outras. No nosso ca-
so, uma sociedade escravocrata, dado que era um
país mercantil e autoritrio, o Estado e a buro-
cracia do Estado constituiram a Nação. O povo des

te país, mesmo quando a escravatura foi abo]ida,
era, como ainda é hoje, um povo pobre, mas de ho
mens livres para morrerem de fome, ou para se mo
verem neste continente. Há uma consciência de que

isto é um atraso. Há uma consciência de que o Es
tado é interventor no campo político, econômico
e social. Mas o Estado de hoje no se atreve a

dizer que a miséria é uma questão de polrciaeque
o desenvolvimento econômico, por si mesmo, leve-
rãa justiça social.

estar tranquilos, que a pro
mais liberal. Ela aaranti
rdade. Mas, como todos sã-
!rãgarantida pelo direito.
r 1 iberal , conservadora ou
exemplo, em 37 ela foi au

içada. Esta constituição de
o ciclo. Temos um ci-

autoritarismo sempre cede
a da natureza política do
)asso, temos tido avanço. Nós
:stado violentamente autori
ocraticamente, e estamos in
democrático. A recorrênci
mas é bom lembrar que ela

se taz como numa espi rai : CId suue uuuii' jOLaIl=
O Brasil de hoje est. num patamar de aspirações
mais elevado do que esteve em 50, 46 ou 30. Esta
constituição vai levar a um debate mais profundo
do que os outros, e no vai se limitar a elite

jurídica ou, ao debate dos deputados. O tema da

intervenção econômica do Estado é muito difícil,
porque no debate generalizado ha sempre uma ten-

dência ao maniqueísmo.
Então fica-se discutindo intervenção do Esta

do versus liberdade de mercado, como se este fos
se uma enteléqula na qual as mercadorias fossem
equivalentes aos cidadãos. No so da mesma natu
reza. E vo reaparecer as idéias errôneas de se
confundir liberdade econômica com liberdade polf
tica, de achar que a intervenção e o desenvolvi-
mento econômico, por si só, garantirão uma socie
dade justa, de se contrapor o liberalismo a inter
venço econ( mica. 5 um debate falso e equivocado.

Aquesto central para a discussão da Consti
tuinte será a natureza da intervenção econômica.
Essa natureza, enquanto mecanismo, é sempre mui-
to semelhante. A forma de fazê-lo, no Brasil, é
que é distinta. Aqui, o Estado intervém economi-
camente desde sempre. O problema é que ele inter
vêm - no passado mais e esperamos oue no futuro
menos - sempre em favor de interesses narticula
res. A relação entre os interesses de cirupos do-

Logo, vocês podem

xima Constituição ser
rã aos cidados a lib
bem, a liberdade sô s
A Constituição pode s
progressista, como po
toritria e em 46 ava

agora vai ser avançad
cio político em que o

abertura. É uma coi
Estado. Mas, em cada
estamos saindo de um
trio e organizado bu
do para um Estado mal
a neste nafs e recira,
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minantes na sociedade e o aparelho do Estado
uma permanência neste país. O Estado tende a ser
feudalizado, segmentado em anéis burocráticos que
tem ligação com grupos de interesses. Como disse
Fernando Henrique Cardoso, os anéis burocráticos
do Estado so s vezes militares e as vezes ci-
vis. Os militares entram e saem, mas os anéis bu
rocrticos sao muito duros de romper. Isso faz
com que, periodicamente, você tenha uma aparn -
cia e um fato político importante: que os Presi-
dentes da República como Juscelino, Tancredo e
mesmo o Sarney levantem uma possibilidade de a-
vanço no seu dialogo com as massas, justamente
por lhes faltar, no interior do Estado feudaliza
do e no interior da sociedade inorgnica, meios
de mediar a relação do Estado com as massas.

Este é um país onde, tradicionalmente, o Es-
tado e a fonte de todas as benesses para os gru-
pos privilegiados e a fonte de toda esperança e
desesperança do povo. O povo olha o Estado e o
Presidente da Reptblica como se ele fosse aquele
que pode tudo. Ora ele e o culpado de tudo, ora
ele e o pai de todos. E esta relação paternalis-
ta, que no e a penas do Estado mas da sociedade,
, de todos os problemas ideol6' aicos deste país,

o mais grave. A sociedade brasileira no se v
como condutora do seu próprio destino e civandoen
tra no debate Estado-sociedade, entra errado, en
tra no debate da direita: o Estado liberal ver -
sus Estado intervencionista; Estado económico ver
sus Estado social. 9 s6 olhar alguns dos meus pro
fessores que esto no Senado - no vou citar no-
mes - e ver o discurso. 9 um discurso falsifica-
do. O grande problema no é Estado interventor e
conmico versus Estado liberal, porque o Estado
, desde sempre, por força da própria maneira da

economia da sociedade, interventor.
O problema e que, quando eles dizem ''seja li

beral", o que querem dizer ê: deixe que a força
dos grandes grupos privatizem o Estado e que ele
no faça mais nada por nos outros, pelo povo. Es
sãe a grande questão. É um equívoco. A grande
discussão que este Estado sempre foi desenvol

vimentista, seja dirigido por militares, tecnocra
tas civis, ou bachari s . A elite bu rocrat ica do
Estado, os que têm ética, os servidores publicos
deste País so sistematicamente massacrados por
um discurso ideol6gico que os apresenta como re-
lapsos ou corno os que vivem "a custa de'': Os ser
vi dores pibl 1 cos , os professores, os medicas, os

burocratas. os que fazem os orçamentos,
os que trabalham de manha e de noite, com salari
os irrisórios e que, apesar disso, trabalham, es
ses e que tem a culpa, nunca a elite da socieda-
de. Segundo essa elite, H excesso de ressoal
quando, na realidade, o que existe e a falta de
pessoal, pessoal mal treinado e mal remunerado e
que a despeito disso, acredita ser uma Nação e
que deve cumprir o seu dever.

A regra implícita na postura liberal conser-
voadora deste País, e que os grupos dominantes
no querem que o Estado se afaste do domínio eco
nrnico, como dizem. Querem, to somente, que oEs
tado atue em seu favor - para eles o p oder, p a-
ra os demais a liberdade de mercado; para eles o
superavit, para os demais o déficit.

Desde 1 930 que o padrão do Estado interven -
tor se organizou da forma que ate hoje est. 5 o
cooperativismo, clientelismo e os "lobbies". Oco
operativismo e a forma pela qual, todos os inte-
resses da sociedade, se organizam em grupos de
Poder de alguma natureza, se fecham, e defendem
os seus interesses cooperativistas; o destino da
sociedade fica aos cuidados de Deus que tambmcui
darádo Brasil.

A forma cooperativista muda de dono e no tem
diques oligrquicos que se apoderam do País de
vez, como no passado. O pacto dos Governadores
com as elites oligrquicas j a no existe mais
pois como, periodicamente, se tem eleições, mes-
mo quando o Estado autoritrio, a massa derru-
ba certas elites embora, depois, as reponha no
Poder. Você sente que aquele um bandido e o der
ruba. Depois, vem um que foi eleito porque se a-
chava que era o salvador do País. A p essoa sefrus
tra e vota, novamente, naquele bandido.
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No nosso país, a intervenção do Estado no é
to grande assim: fica abaixo da Incilaterra, que
é o maior país interventor do mundo, da Franca e

da Alemanha. Encontramos estatais em toda a Euro
pa e no Japão também. Na realidade, o que Dreci-
samos é de uma participação mais efetiva no Esta
do, com remuneração condigna, nas arcas de segu-
rança, saude, educação e saneamento. Ar, somos
subdesenvolvidos.

Em verdade, a participação do Estado Social,
a parcela do custo social no Brasil é tao baixa
que só Uganda e Paraguai so piores que nós. Es-
se desprezo pelo povo, essa orientaço control is
ta do povo, que é uma marca, urna forma de rela -
ço entre o Estado e o povo no Brasil, é que es-
ta dando essa sensaço de angustia em todos nós.
Perguntamos: vai mudar alguma coisa? Eu diria:já 

estamudando. Mas precisamos lutar muito e es
ta Constituinte é um passo importante. O Esta-
do desenvolvimentista temos e teremos, O Capita-
i s mo brasileiro é um dos ma i s d n m i cos do Ter-

ceiro Mundo. Mas no podemos esperar, nem pedir
milagres. O Plano Cruzado no foi milagre, foi u
ma coisa competente. 9 difícil repetir Planos Cru
zados.

Qual é o papel e a capacidade de controle que
esta sociedade tem sobre o Estado? Eu diria que
é muito grande. 9 só ir a.Brasília e ver os Mi-

nistros Econômicos e o Presidente da Reobl ica lu
tando, diariamente, contra os ''lobbies", cliente-
la e corporações. Isto, porque a sociedade est
estruturada de uma tal maneira, aue os de cima
têm muito poder, e os de baixo têm muito DOtJcO
além de no dis p orem de mecanismos de representa
ço. Então, a Constituição vai dizer que o sala
rio mínimo é para se manter uma família e no man
têm; que os direitos dos cidadãos esto qaranti--
dos quando no estio; que há liberdade de ir e
vir, e liberdade de organizações - o que nôo há.
No é o fato de se eleger um deputado em que con
fiamos, que defende as liberdades cívicas, os di
reitos sociais e humanos, e sobretudo a liberda-
de de organização que vai resolver o problema. To

das as sociedades democrticaS começaram pela li
berdade de organização com lutas e pagaram com a
vida por isso. Este Estado e muitos outros j a pa

garam. Cada vez que a palavra "Ordem e Progreso"
vir corno unico símbolo posi tivo de progresso, lem
bremse de que precisa-se de ordem, mas de uma no

vã ordem. Precisa- ,,(- de progresso, mas nao ape -

nas material . -
A nova Constituinte vai ser uma batalha. Não

entendo como deve ser a forma da Constituiç ao. GoS
taria apenas_Que fosse pequena, simples e perma-
nente. Mas nao vai ser nem pequena, nem simples,
nem permanente. Isto, porem, é uma luta brasilei
rã, nada é permanente neste país. Há na trajetc5-

ria de democratização, a emergência das massas
Cada novo sindicalismo é mais ou menos duro, mas
é novo. Os novos médicos, os novos economistas e
os novos advogados têm uma grande resposabi lida-

de pelo Estado Moderno.
As coisas que mais importam ao povo so tec-

nicamente complexas, difíceis de serem entendi -
das e so do domínio de especialistas. Vale di-
zer que, o povo no pode fazer o Plano Cruzado
ou um programa energético que nao polui; o povo
nao consegue programar a energia, a produção de
alimentos, etc. Ento, a responsabilidade das e-
quipes técnicas deste País é enorme. A resposabi
]idade política dos técnicos de qualquer nature-
za, envolvidos nos aparelhos do Estado é decisi-

va. O que o povo p ode é se fazer representar, or

ganizar e pressionar. Isto requer partidos for -
tes e nós temos uma estrutura partidária frçuxa;
requer Sindicatos e Organizações de base e nossas
organizações de base no duram. Todas as estrut,,
ras da sociedade civil pobre so difíceis de fa-
zer, levam anos e anos e se pode acabar com elas
em apenas alguns meses. Ja as estruturas de orga

nizaço da sociedade civil poderosa duram anos e
ninguém acaba com elas. Um banco, por mais p0 -
dre que esteja, é difícil de ser fechado, enquan
to um bom Sindicato é fci 1 para se fechar.

Mediada por estruturas profissionais e a im-
prensa, a relação entre a massa e o Estado se d,

11
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ou no interior do Estado, por representantes tec
nocréticos, que acham que devem apoiar o povo,o
através de formas de organização permanentes da
massa com a impossibilidade do Estado de inter -
vir nelas.

No Brasil no há uma sociedade de classes,h
uma sociedade de massas. E, na massa, há diver -
sos níveis de educação e formação profissional
Logo, a luta para democratizar o Estado obriqa
ço de todos os profissionais. E a luta de inter
mediação com os meios de comunicação de massa
com os partidos, sindicatos e ornani zaçes de
classe, é obrigaço de todos os cidados.

Nosso Estado é secularmente interventor, mas
vem abrindo espaços para oue novos qrupos de in-
teresses entrem: vem permitindo neaociaço com
sindicatos e a representação da sociedadenosCon
selhos de Estado. Este Estado está se democrati-
zando. Mas isto no basta. Tem que se lutar pela
existência, de forma mais firme e garantida, de
organizações que a prépria massa vai elaborando,
sem o que, no há possibilidade da sociedade ci-
vil deixar de ser o que é: uma elite de lO' e90%
da população a margem do processo. Quando, na rua,
alguém do povo me diz: "A Senhora vai lã e bate
neles; fale por nos", eu acho isso muito ruim
Uma sociedade que precisa de símbolos que, de vez
em quando, falem por ela, é uma coisa muito re -
flexa. Quer dizer que ela tem conscincia da sua
impotência, até mesmo para resolver questesaní
vê] local. Temos que exigir que a nova Constitui
ço permita essa descentralização de poderes. Es

te Estado no é apenas interventor, é terrível -
mente centralizador. Mas no é culpa dos apare -
lhos apenas. É culpa da própria sociedade que o-
lha para ele e pede e nunca olha para si mesma e
pensa no que pode fazer.

Centralização de decisões: aqora estamos ou-
tra vez no esta g io da federação: mas federação
no quer dizer centralização. Os Governadores d
Estado no so menos centralizadores que o Presi
dente da RepGblica. Pelo contrário, so mais. Os

Prefeitos no so menos centralizadores que o Go

vernador. Pelo contrrio, so mais. O poder lo-

cal é o poder pelo qual é importante lutar, por-
que o poder local democrático é que constitui o
cerne da estrutura de uma democracia. Brasíliaes
tã muito longe. Em Brasília sempre houve e have-
rã ilustres técnicos, ilustres deputados, i lus -
tres senadores, e até ilustres empresr los que

lutarão, de boa fé, pelo ideal democrático. Mas

isto no basta. A estrutura, a democratização do
poder local é a essência da democracia. Se no

queremos que o Estado seja interventor, no é l
em Brasília que ternos que ir, porque l, mesmo

quando o Presidente quer mandar, no consegue. .Ne
nhum Presidente da Republica, nem com 4 estrelas,
obriga as burocracias locais a se moverem. Nos lo
cais, a nível das Prefeituras, das Universidades,

dos locais de trabalho, é ali que temos que fa-
zer uma organização democrtica do Poder, porque,
aí sim, teremos uma base democrtica que contro-
1ar, através dos partidos, da imprensa e da sua
pressão, o Estado como maquina. O Estado naoésé
Brasília. O Estado esta em toda parte. Esta é uma
sociedade altamente permeada pela burocracia. N5s
todos somos burocratas, mesmo sem saber. Naoéso
uma luta contra o Estado, é uma luta contra nos

mesmos. 9 uma luta em que todo dia, temos que nos
olhar e perguntar: "eu estou sendo conivente ou
estou lutando contra?" E o lutar contra é funda-

mental
Foi possível, nessa transição democrtica,que

o regime militar fosse embora e no acontecesse
a catástrofe que todos prevíamos.

Foi possível que um grupo de ministros e um

Presidente, inesperadamente, fizessem medidas e-
conmicas contra interesses dos poderosos deste
país. Foi possível afirmar a soberania desta Na-
çao em negociaçes com o Fundo Monetrio Interna
cional e com negociações no campo da informética.
Periodicamente, há um sentimento de Nação que im
bui os homens públicos e os leva, em nome dela
a fazer coisas certas. Periodicamente, há um sen
timento de deboche e de descaso, que leva as eh
tes brasi lei ras a entregarem seu povo "S bara -
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tas". Este ciclo tem que ser interrompido. Esta

luta pela Constituinte, pelo papel do Estado na
Constituinte, no e uma questão sõ de interpreta
ço literal. 5 uma questão que temos que sentir,
porque seno a Constituinte sera um fracasso. Ho
je, ela parece sem interesse, por causa da dispu
ta pelos governos estaduais, mas, no ano que vem,
vai ficar mais transparente, como 

já está trans-

parente para mim, que o pacote limpou o horizon-
te, acabou com a inflação, permitiu que as con-

tas publicas ficassem transparentes, permitiu que
vejamos quanto se paga de juros. Este Estadopo
bre e produz superavit para pagar juros a ban -
quei ros internacionais, banqueiros nacionais e es
peculadores. O Estado Social, para ser garanti -
do, tem que consagrar na Constituição que devera
ser cumprido o orçamento social.

Eu gostaria, como vocês, que a Constituinte
tivesse a modéstia de refletir sobre os nroble -
mas reais do Estado e da Sociedade e no preten-
desse, apenas, a fazer uma peça grandi loqiente
dizendo que, agora sim, vamos ser uma grande Na-
ço. Uma grande Nação se constr6i periódica, pau
latina e permanentemente. Veremos, no pr6ximo a-
no, quão interessante, ou no, seráa -

 luta pela

Constituição. Digamos que ela fique so na base
das elites, mesmo assim ser5 uma boa Constitui -
ço, pois todos so competentes e avançados. E
dar? Se o povo e as Assembléias no participarem
e se as pessoas no quiserem indagar e pensar n
que esta escrito, de nada adiantara termos um

nova Constituição.
Quero dizer que tem que se lutar contra a cen

tralizaço de decisão, no apenas em Brasília,mas
também a nível local. Tem que se lutar contra a

privalitzaço do Estado, baseada no pensamento

"quando bom, meu; quando prejuízo, o Esta-
do socializa". Estou alertando as pessoas para nc
se deixarem levar pelos falsos debates. Se aspes
soas no se deixarem levar pelos falsos debates,
haverá um amanhã. Tem que se entender que o Esta
do burocrático brasileiro e uma selva, mas a so-
ciedade também e. E, pelo menos no terreno das

idéias, da percepço do real, temos que ter cons
ciência da distancia entre os nossos ideais e ho
je. Temos que acreditar que e DossíVel caminhar,
ate porque, a sociedade brasileira tem a capaci-
dade de surpreender a todo mundo. Isto e uma vir
tude. Isto significa que, periodicamente, a pres

so da sociedade e das massas de tal ordem que

os donos do poder dizem: ''e melhor fazermos um

compromisso porque senso sera pior". É melhor o
tipo de autoritarismo brasileiro do que o chile-
no, porque tem brechas, porque tem acomodações

porque ele e elstico.
Qual e o problema dos jovens? No se deixar

cooptar. Usar a brecha. Deixem-me entrar por aqui
e lutar, aproveitar enquanto tem democracia, pa-
ra que os espaços democrticoS se abram. Assim
se houver tentativa de fechamento, ela sera cada
vez mais branda e cada vez menos possível descum
pri r a Constituição, cada vez menos necessriomu

dar a Constituição.
Vamos fazer uma Constituição progressista? Va

mos. Esta sera progressista, será aberta, todos
os direitos estaro l: o direito a terra, o di-
reito a liberdade de ir e vir, o direito das mu-
lheres, dos negros, dos partidos, tudo estaH na
Constituição. Nos sabemos que no e para entrar
tudo, mas apenas os princípios fundamentais. A

questo é que os princípios fundamentais que re

gem a relação do Estado consigo mesmo tem que es

tar claros.
Então, temos que eleger o Constituinte que

vai lutar pela justiça e pela democracia, mas
preciso elegermos alguns técnicos que possam en-
tender e analisar o orçamento, que possam refle-
tir sobre os problemas da Justiça, da segurança,
da educação, da alimentação e outros porque sao
prohlemas técnicos. Os representantes do povo têm

de estar interessados em entender aquilo e no

apenas em assegurar a sua clientela, porque isso

e muito pouco.
Eu espero que a imprensa leve a sério o -

 deba

te da Constituinte no ano que vem e o leve a dis

CUSsao, porque este e o único instrumento demo -
14 ____ 15
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cr5tico de opinião, onde podem se manifestar as

pessoas de todas as tendências.
Esta Constituinte infelizmente ainda 5 uma

Constituinte de transição. suma Constituinteque
funda um novo Estado que esta por vir. Ela exrri
me os direitos da sociedade que queremos mas que
ainda n5o temos. Ela 5 o caminho e o caminho 5
longo  duro. A Constituinte vai ser um espelho
do que a sociedade deseja e deve discutir tudo
justiça social, organização, sal5rio mínimo e a
questão da terra. Mas na hora de discutir a re -
forma tributaria vamos ver o que esta 15; na ho-
ra de discutir o orçamento, vamos ver o que esta
15; na hora de discutir a regulamentação do di -
reito da terra, vamos ver o que esta 15 e • pode

ser que nem esteja 15.
Hoje, no meu ponto de vista, o avanço da Cons

tituiço nesta Nação depende de que todos leiam

e levem a sírio o que esta escrito, lutem pelo
que esta escrito, desmistifiquem o que estiver
mentiroso e controlem, no nível que puderem, su-
as próprias vidas. E que Deus nos proteja.

16
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)-

A Presidência vai conceder a palavra, neste mo -
mento, ao primeiro debatedor desta reunio, Prof,
Plínio de Arruda Sampaio Jinior.

O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAN-

PAIO JONIOR)- Antes de mais nada quero agradecer

o convite da Assembléia e a possibilidade de vir
debater com colegas mineiros. Este tipo de inici
ativa é extremamente importante e seria de grande
valor, se todas as Assembléias, Parlamentos e Ins

tituiçes representativas do País tivessem este
tipo de iniciativa. Estamos discutindo a face do
Brasil e o perfil da sociedade brasi leira nos prd

ximos anos.

Em segundo lugar queria registrar a alegria
de poder estar aqui debatendo um tema to impor-
tante com a Profa. Conceição Tavares, que é mi-
nha mestra, e a quem aprendi a querer e admirar

desde a época do Chile, quando l estive acompa-

nhando meus pais exilados. Ela é uma das pessoas
que têm a maior responsabilidade pela formaço
intelectual, moral e política de toda. uma gera -
çao de economistas e da minha em particular.

O tema que vamos debater é complexo e abran-
gente. Gostaria de pegar apenas um aspecto da in
tervenço do Estado na economia nue é, na minha
opinião, muito importante, quando pensamos nas
possibilidades de democracia no Brasil. A ques -
tao é a seguinte: como compatibilizar a democra-
tizaço da política econômica, a participação do

povo na sua elaboração, sem comprometer a capaci
dade do executivo de fazer política econamica;co
mo condicionar a decisão de fazer política econo
mica e tentar desprivatizar o Estado e diminuir
as influências dos lobbies' 1 na formulação dessa

política; como torná-la mais permevel s pres -
soes populares; como desfeudalizar o Estado e fa

zer com que ele deixe de ser um mero alocador que
patrocina o interesse particular, para patroci -
nar o interesse coletivo; como evitar que o Esta
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do seja uma máquina de qerar lucros e qasse aser
uma maquina para promover o desenvolvimento do
País, diminuindo as disparidades sociais existen

t e s ?
Esta e uma questo bastante importante nOqUa

dro da democracia, porque e difícil pensarmos em
política econ5rnica voltada apenas para os interes
ses da coletividade, se no temos sustentaçO 50
lida para essa política econômica. Nau se faz po
lítica econômica apenas com boa intenço. Vjona
equipe econômica do governo professores humanos,
reconheço neles pessoas de bem e com boa inten -
ço. Não basta. 5 importante, mas e necessário

mais do que isso.
O que garante uma política econômica dernocra

tizada voltada para a coletividade e uma correia
ço de forças mais progressistas, que de base de
sustentação para essa política economiCa, ou se-
ja, e importante que o País tenha orqanizaçoesPO
pulares e estruturas parlamentares capazes de de
fender os interesses democráticos da nação.

Quanto mais democrtico for o mecanismodecon
duçõo da política econômica, maior a capacidade
para enfrentar os problemas e os interesses que
amarram essa política; maior vai ser a credibi li
dade da política econômica e maior o nrau de au-

 

tonomia econômica do País, face as pressões dos

grandes países industrializados.
Acho que esta e uma questo que merece ser

refletida com a maior seriedade, no de uma for-
ma ingênua, leviana ou demagógica. Acho que deve
mos ter a coragem necessaria para criar mecanis-
mos que assegurem o mximo de pariticpaçO popu-
lar nas decisões da política econômica. A manei-
rã, como penso, que se poderia criar, na Consti-
tuição, algum tipo de mecanismo, para se democra
tízar o processo de formulação da política econO
mica, é através de uma mudança entre o equilíbrj
o de forças do Poder Executivo e do Legislativo-
Toda a política econômica hoje e centralizada no
Executivo, O Legislativo, quando muito, tem o PO
der de sancionar as decisões que so formuladas
pelo Executivo;s vezes, nem isso tem.
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Tivemos, no ano passado, duas orientaçàes so
bre a condução da política econômica completamen
te distintas. No começo do Governo, quando a so-
ciedade inteira pedia reformas e mudanças, a No-
va República adotou uma política que pretendia
ser mais conservadora do que a política do Fundo

Monetário Internacional - foi na gesto do Minis
tro Dorneles. Evidente que a conjugação de for-

ças nõo permitiu que ele continuasse a sua polí-
tica e tivemos uma reviravolta com a entrada do
Ministro Funaro. 9 preocupante pensar na instabi
]idade do Executivo. O fato de termos em um ano
uma política econômica em um sentido e, no ano

seguinte, outra em sentido completamente oposto,
demonstra a fragilidade da estrutura política e
econômica do Brasil e a fragilidade da equipe e-
conômica atual, que, na minha opinião, e um en -
trave progressista no meio de um governo extrema
mente conservador. Por isso, o que ela faz mui

to menos do que precisa ser feito e, acredito,

muito menos do que gostaria de fazer. Por qu 7

Porque eles no tem canais para que a sociedade
possa entrar no Estado e condicionar as decisões
econômicas. Por isto, penso que esta mudança no

equilíbrio de forças entre Executivo e Parlamen-
to deve ser colocada em discussão.

importante, talvez, mudar o tipo de Gover-
no no Brasil. Sair do Presidencialismo e partir

para o Parlamentarismo, onde as decisões de poli
tica econômica no sejam tomadas unilateralmente
pelo Executivo, mas negociadas com o Parlamento.
Evidentemente que nesse tipo de regime tem queha
ver uma definição clara da competncia de cadaum
dos Poderes e mecanismos de fiscalizaço do Le -
gislativo sobre o Executivo, que é, na verdade
quem faz a Política Econômica.

A forma de operacionalizar este tipo de pro-
posta, ou seja, um regime Parlamentarista que fis
caliza o Executivo , especificamente, na ques -
tão da Política Ecônõmica, complicado. Primeiro,
porque a orientaço da política econômica tem que
ser negociada com o Legislativo; segundo, porque
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é importante que o Legislativo tenha mecanismos

de controle sobre o Executivo.
O passado brasileiro mais recente mostrou que

existem mecanismos formais extremamente eficien-
tes para controlar a política econômica do Gover

no: ha três anos atras, o Brasil entrou no Fundo
Monetrio Internacional e, desde aquela época, a
te a gesto do Ministro Funaro, ou uni pouco an -

tes , a política econômica bras 1 leira foi profun-
damente condicionada pelas determiançõeS daquele
Fundo. O Governo brasileiro tinha que negociar a

sua política econômica como Fundo Monetrio In-
ternacional e isto foi formalizado através d:''Car

ta de Intenções", onde se definia a orientaÇO
básica da política econômica e se quanti ficavarne
tas específicas, que deveriam ser atingidas den

tro de prazos determinados. Esse instrumento de
fiscalização da política econômica se mostrou ex
tremamente eficiente. Entretanto, as vezes, pen-
so que se o Governo Brasileiro fizesse "Cartasde
Intenções'', no aos representantes dos credores
internacionais, mas ao Parlamento Brasileiro, is
so talvez desse ao povo brasileiro maiores possi
bilidades de pressionar a política econômica,Uma
vez que o Parlamento é uma instncia de podermui
to permevel as pressões populares.

Mas no basta apenas fixar metas. E importan

te, exigir que o Governo cumpra as metas. E im -
portante que o Congresso tenha mecanismos de nu-
niço e de coerção sobre o Executivo. Acho que es
te é o instrumento. Daí, a importncia do Parla-
mentarismo. Poderiam ser fixadas metas, uma "Car
ta de Intenções" para o povo brasi lei ro, e se es
sas metas no fossem cumpridas, ou se o Parlamen
to no as aceitasse, ele votaria um voto de des-
confiança na equipe econômica e ela seria desti-
tuída. Se algum tipo de mecanismo dessa espécie
fosse utilizado, teríamos uma política econômica
mais democrática e mais permeável aos interesses
da população. E evidente que isto é apenas umaCo
locação e se essa colocação fosse feita na Cons:
tituinte, isto nos garantiria uma política econO

mica mais democrtica.
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E importante que a sociedade brasileira este
ja organizada e consciente. Organizada em parti-
dos e sindicatos para poder, na verdade, dar su-
porte a política econômica. E isto que eu queria
colocar para o começo do debate.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA) -
A Presidência concede a palavra ao 2? debatedor,
o Prof. José de Alencar Gomes da Silva.

O SR. DEBATEDOR (PROF.' JOSÉ DE ALENCAR GOMES

DA SILVA) - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, Profa. Maria da Conceição Tavares,
Prof. Paulo Haddad, Prof. P1 ínio de Arruda Sam -
pato Júnior, demais membros da Mesa, Srs. Deputa

dos, meus senhores, minhas senhoras.
E para mim, motivo de elevada satisfaço par

ticipar desta reunio to importante, promovida
pela Assembléia Legislativa. O assunto aqui tra-
tado é realmente de importência transcendental e
em um momento também relevante da vida brasilei-
ra, quando se debate o problema Constituinte.

O debatedor, Sr. Plínio de Arruda Sampaio

falou do fortalecimento do Poder Legislativo. E

essencial que haja o seu fortalecimento. Temos
durante os Gltimos tempos, negociado a nossa dí-
vida externa, através de emissários com plenospo
deres para decidir em nosso nome, a nossa custa
e nossa revelia, os negócios de interesse naci
onal. Se nós tivéssemos, realmente, um Poder Le-
gislativo mais atuante, mais forte, mais partici
pativo, eu no tenho duvidas de que haveria o en
durecimento natural das negociações, em benefí -
cio do interesse nacional.

Como os Senhores sabem, pela leitura do meu
currículo, sou empresério desde muito jovem e a-
credito no regime da livre empresa, por uma ra-
zao muito simples, porque é a forma de se descen
tralizar as atividades econômicas mais diversas,
de maneira responsvel e eficiente.

Nós somos o País das contradições. Optamospe
Ia economia de mercado, pela livre iniciativa,pe

Ia democracia e, no entanto, consideramos a pros
peridade empresarial e o lucro, como um pecado
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Isto não está correto. Mesmo que a Nação Brasi -
leira adotasse o regime de economia estatal, a

representação econõmica seria feita atravás das
empresas, ainda que todas fossem estatais, e não
poderiam abrir mão da prosperidade, pois, do con

trário, nós jamais seríamos uma Nação próspera

uma Nação estável, uma Nação realmente emancipa-
da. 9 muito importante que se diga isto para uma
plateia jovem e interessada nos problemas brasi-
leiros: o lucro e o certificado da experiência e
da seriedade. Desconfiem dos empresários cujosba
lanços apresentem prejuízos. Desconfiem dos ad -
mistradores estatais cujos balanços acusem Dreju
ízos. Prejuízo significa deficit, eodeficit
que leva a Nação à situação de endividamento, de
fome e de misária. Se todas as empresas que re -
presentam o todo da economia, sejam elas privadas
ou estatais, fossem prósperas, a Nação seria prós
pera e nós não teríamos passado por aquela fase

de recessão, de fome, de desemprego e de misá -

ria.

Isto posto, gostaria de colocar uma questão
que acho muito importante e que a professora Ma-
ria da Conceição Tavares não abordou: o proble
ma da multinacional. Temos, como exemplo, a ques
tão da informática. Estamos assistindo às inúme-
ras pressões contra a "lei da informática", quan
do nem sequer o sabonete que usamos e nosso: Em
1903 o Japão já estava preocupado em resolver
seus problemas de economia interna, com a forma-
ção de seu povo para dominar a tecnologia e ins-
talar naquele país, indústrias que realmente a-

tendessem aos seus interesses. Eu gostaria, para
exemplificar melhor, de colocar esta questão da
seguinte forma: vamos nos transformar aqui em em
presários em uma Assembléia Geral de acionistas.
Vamos fazer de conta que somos representantes de
uma empresa importante do nosso País. Cada um de
nós aqui presente tem direito de voto nesta As -
sembláia Geral. Então, eu fui encarreaado pela

alta direção dessa em p resa, para apresentar uma

proposta aos Srs. acionistas. A proposta e a se-
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guinte: Nós mandamos emissários a um país da Pm
rica do Sul e esses emissários foram fazer uma

avaliação das oportunidades de mercado naquele

país. O nosso ramo txti 1. Temos industriasrias de

fiação, tecelagem e acabamento. Este país visita
do pelos nossos tácnicos e um país de um potenci
ai muito grande, seu nome e Paraguai. Ele tem cen
to e trinta e cinco milhões de habitantes e tem

oito milhões e meio de Km2 de área territorial
Tem um povo inteligente, ordeiro, trabalhador e
pacato. Há uma estabilidade política naquele pa-
ís. Não tem nenhum problema. Nossa empresa dese-
ja instalar ali uma fábrica. Por que? Porque exa
minou o mercado e, além disso, os nossos emissá-
rios fizeram contato com os governantes daquele
país e eles prometeram doar o terreno, a terra -
plenagem, a infraestrutura. Participam com
do capital, sem direi-to a voto e nos dão isen -

çoes de impostos diretos e indiretos.

Então, nós vamos instalar ali uma fábri ca. Ne
nhum acionista precisa ficar preocupado, porque
não vai haver chamada de capital para isso, mes-
mo porque nós não precisamos de capital para im-
plantar uma fábrica naquele País. Os 49° de cap-
tação acionária daquele país, mais o terreno, a
infraestrutura e os benefícios oferecidos são su
ficientes para que nós implantemos a nossa fábri

ca. E mais: como os senhores sabem, nós temos u-
ma capacidade ociosa de produção de fios. Então,
nos vamos começar essa fábrica pela tecelaaem.Os
fios, nós mesmos vamos exportar para lá.. Mas, a

seção de acabamento de tinturaria, de estamparia,
etc., vai ser instalada com mais de 50 de capa-

cidade de produção dessa tecelagem, porque nós

vamos importar os outros 50. Alem disso, essas
e xportações serão vistas por aquele país comomaiS
um benefício que vamos levar-lhe, porque eles pre
cisam de divisas. Vamos exportar o nosso fio. O

mercado para o nosso fio é cativo. Vamos impor
tar pano cru. Vamos vender lá 50°i da produção.

Então, um acionista diz assim: -''Mas, nós es
tamos aqui, em nosso País. O lucro deve ser dis-



tribuído aqui, porque os acionistas estão aqui.
Como fazer uma fabrica lã fora?" No é precisofi
car preocupado com o problema do lucro, porquees
sã fábrica no vai dar lucros. Mesmo porque, en-
quanto estivermos apresentando os nossos balan -
ços com prejuízo, o povo daquele país terá pena
de nós. E política adequada e acertada apresen -
tar balanços com prejuízos. Ninguém precisa se
preocupar com a Lei de Remessa de Lucres daquele
País. Nós estamos nos instalando lá, em funcaodo
faturamento do nosso fio a preço muito bom para
nós. E, assim, nós vamos aumentar o lucro da nos
sã Matriz. E mais: nós no vamos Sacrificar os se-
nhores com relação chamada de ca p ital, porque
no haverá isso. Os 49 de participação acioná -
ria daquele país sero suficientes para que nós
façamos todas as instalações, mesmo porque os pro
jetos sero produzidos por nós.

Isto vem acontecendo no Brasil através dos
tempos. Enquanto nós náo formos donos daquilo que
usamos, isso acontecerá. Os bens de consumo da
maior singeleza, no são de nossa propriedade
são das empresas transnacionais ou multinacio -
riais. Essas empresas trabalham oligopolizadas. E
conomia de mercado no existe, existem oligopóli
os. 9 contra isso que devemos lutar. Seráque a
nossa Constituiço no pode ter dispositivos, no
sentido de que as empresas estrangeiras aqui !ris
taladas sejam obrigadas a publicar seus balan -
ços auditados por auditores brasileiros indepen-
dentes? Penso que sim, porque isso é ato de sobe
rania nacional. Do contrário, jamais sairemos do
nosso quadro de pobreza e da nossa condiço de
colonos. Nós continuamos sendo colonos: colonos

do capital estrangeiro, colonos porque nossa dí-
vida externa ou parte dessa dívida, cerca de 70
ou 75, está atrelada a juros flutuantes no mer-
cado Prime ou HLiboru. Qualquer ponto percentu
ai de alteraço nessas taxas representa, cerca
de 1 bi lho de dólares por ano, no aumento do cus
to da nossa dívida externa. O custo desta dívida
inviabiliza e anula nosso esforço. A sanciria fel
ta pelas multinacionais aqui presentes também re

presenta umd colocação do nosso povo sob o jugo

do colonialismo.
Então, vocês que estão na flor da idade, pre

cisam conscientizar-se dessa situação. Vocês pre
cisam se preocupar, não em sair da escola e ser
um numero na grande empresa, mas, sim, em fazer
alguma coisa em benefício deste País. Um enge -

nhei ro qu ími co, que está no segundo ou terceiro
ano, precisa começar a preocupar-se através da
verificação de determiandos produtos simples que
são fabricados por empresas est range i ras, para a
produção desses produtos, aqui no Brasil, porbra
si lei ros. Aí é que devem entrar os bancos de fo-
mento do Estado. Esses bancos não devem entrarpa
rã fazer o que fazem. Devem pinçar alguns nomes

da universidade brasileira, de técnicos que es-

tao se formando, estudantes para aprender e não

para receber diplomas. Devem procurar esses téc-
nicos de currículo escolar, homens de caráter,
brasileiros, e dar-lhes condições de desenvolve-
rem projetos, para dominarmos tecnologia mais sim
pies. claro que a questão da informática é im-
portante, mas a questão do sabonete também é im-
portante.

Naturalmente, há algumas empresas estrangei- -

ras que se comportam de modo diferente do que es
tou apresentando. Há boas empresas estrangeiras,
mas são uma minoria insignificante. Amaioria não
vem para cá fazer a nossa felicidade, vem para fa
zer a felicidade dos acionistas dos seus países
de origem, porque seus patrões estão lá e não a-
qui. Elas não têm que dar lucro em nosso país, e

o lucro é a mjinica forma realmente sadia de desen
volvimento econômico e social de uma nação, por-
que o lucro reinvestido é a poupança válida. Mui
to mais importante que a própria caderneta de pou
pança é o lucro reinvestido porque esse é que re
presenta realmente a capacidade de investimento

da nação.
Para encerrar, gostaria de dizer que se não

fosse o Plano Cruzado, nós já estaríamos vivendo
uma inflação de mais de 50051 . Temos que lutar pa

ra salvar este Plano. Não temos outra alternati-
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vã. O primeiro passo para que uma moeda seja con
versível e a estabilidade. O dia em que tivermos
isso, seremos outro país. Provavelmente o proble
ma da dívida externa serã resolvido.

A SRA.CONFERENCISTA ( PROFA. MARIA DA CON -
CEIÇÃO TAVARES) - Quero pedir desculpa ., por esta
interrupção, mas tenho que fazê-lo, para me des-
pedir de vocês. Infelizmente no poderei ii carpa
ra os debates devido a compromissos ivadiveisno
Rio de Janeiro, mas estou contente porque conse-
gui dizer o que queria. Somente a imprensa nao
consegui transmitir - eles nao estao interessa-
dos.

Deixo a vocs um apelo: acreditem no futuro
deste país; acreditem que sero capazes de lutar
com um horizonte mais larao; acreditem que so ci
dados e que este país terá um destino, se luta-
rem por ele. Muito obriciada.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DALTON CANABRAVA)
Com a palavra o terceiro debatedor de hoje,oProf.
Paulo Roberto Haddad.

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO HADDAD)
Exmos. Srs. Deputados da Assemb1ia Legislativa,
autoridades presentes, meus senhores, minhas se-
nhoras

Preparei um texto para fazer minha apresenta
ço e ele podeH, depois, ser obtido no setor de
relações publicas da Assembléia Leisiativa.

No texto falei sobre três arqurnentos impor -
tantes que justificam a participação do Estado na
economia, o que vai ser discutido com mais deta-
lhes, a partir da Constituinte. Acho que essa dis
cusso tem que levar em consideração alauns oro-
blemas estruturais que existem na economia bras
leira e que devem ser devidamente p ensados na
Constituinte: as questões da pobreza, da sobera-
nia social e do crescimento auto-sustentado da
economia brasileira.

Em relação ao problema da pobreza, a observa
ço inicial que fazemos é a seguinte: constata -
mos que a nova Constituição seráelaborada num
período em que os problemas sociais passados se
acumularam e urna percentagem muito elevada de nos

sã população (cerca de 40%), vivem em condições
de pobreza absoluta. Ora, nõo e possível se admi
ti  que este problema possa ser resolvido atra -
vs do jogo livre das forças de mercado, por uma
razo muito simples: a experiência histórica tem
demonstrado que quando se atinge um nível de de-
sigualdade social como o que estamos vivendo no
Brasil, a tendência do funcionamento livre das
forças de mercado, e reproduzir estas desigualda
des õ medida que o tempo avança.

Ao se afrouxar a intervenção do Estado, as de
sigualdades sociais se agravam dia a dia. Então,
num país que tem um desequilíbrio to grande, co
mo no caso brasi lei ro, o Estado deve ter um pa -
pel atuante, e dinômico na intervenção na econo-
mia; e justamente o Estado funcional, com meca -
nismos regulatórios, compensatórios, para diminu
ir o agravamento dessas desigualdades. No caso
brasileiro, dificilmente vamos poder erradicares
sã pobreza absoluta, sem que haja uma interven -
çao inteligente de mecanismos compensatórios,que
vao desde programas emerqenciai s e de intervençõo
em favor da população carente, ate a realocaçõo
dos incentivos e do pasto publico no combate õ po
breza. -

A desigualdade chega num patamar tal, que tu
do precisa ser dirigido no controle da economia,
para fazer com que nosso país no termine este
seculo, como uma das nações com maior nível de de
si gualdade social entre todas as nações do mun -
do.

O segundo argumento se relaciona com o pro -
blema da soberania nacional. Nós assistimos, na
história do país, um grande esforço para resga -
tar a sua independência econômica, definida es-
ta, como a liberdade que o país dispõe para for-
mular, autonomamente, sua política econômica e
social.

Observemos, na história do Brasil, uma tenta
tiva de recuperar, resgatar, ou recompor essa ia
de pendencia econômica. Observamos, por exemplo

que o país abandonou o modelo primrio exporta -
dor, como modelo de desenvolvimento, na medida em
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que esse padrão de crescimento criava uma insta-
bilidade enorme para o funcionamento do nível de
emprego e renda.

Mas, na década de 70, principalmente através
do movimento militar de 64, o país fez unia pro -
posta de se tornar uma potncia. Por isso, sur-
giu um conjunto de projetos de cirande porte, sec
adequado equacionamento do sistema financei ío, o
que resultou, que no fim da década de 70 e come-
ço de 80, o Brasil einergia no cenario mundial co
mo nação extremamente dependente do sistema fi -
nance i ro internacional Observamos flOS anos 80
que a liberdade de fórmulas pol íticas e ecniriii -
cas no Brasil foi comparti lhada com orqanizacoes
internacionais do mundo financeiro, particulainen
te com urna intervenço branca do Fundo Monetrio
Internacional.

 

Este foi o momento crítico dos anos 82, 83,
84. Momentos críticos em que nós, praticamente
perdemos a autonomia para formular a política e-
conômnica e social de interesse do paÍs. Então
acho que na Constituinte, nós devemos pensar cEs
tado com um grau de presença maior no sistema e-
conõmico, justamente para que este Estado possa
funcionar como força compensatória em relação a
uma intervenção que eventualmente possa ocorrer,
quer seja da comunidade financeira internacional
ou de instituições do tipo do FM!

Finalmente, o terceiro ponto que gostaria de
mencionar estarelacionado com a organização do
sistema econômico brasileiro, visando a manter
um processo de crescente sustentação até o fim

deste século, para que possamos equi 1 ibrar o pro
blema de emprego e a crise social que estamos vi
ven do.

Estamos observando penetrar no País uni sopro
ideológico, que vem das nações do norte, em fa -
vor da defesa de um novo neoliberalismo. Nós vi-
mos, por exemplo, argumentos fortes contra o Es-
tado-leviat, vimos argumentos fortes contra os
sistemas de planejamento j  estruturados no País,
vimos um apelo muito mais acentuado dentro de um

segmento da elite, para que o melhor governo se-
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ja aquele que menos governa. Se esse modelo de

neoliberalismo esta conseguindo algum sucesso em
alguns países do hemisfério norte, no podemos
de forma alguma, copia-lo, porque o nosso País te
ve um padrão de crescimento, um modelo de expan-
são e de desenvolvimento bastante diferente des-
sas nações. Vejamos, por exemplo, um tema impor-
tante que vai ser objeto de debate nesta Consti-
tuinte, que é o tema das Estatais - até que pon-
to o Estado deve ficar preso as suas funções tra-
dicionais, ou até que ponto o Estado deve conti-
nuar reforçando o seu pape] empresarial e a exis
tncia de um setor produtivo estatal?

Ora, existe uni grande engano daqueles que a-
cham que há uma incompatibilidade entre a livre
iniciativa e a existência de um segmento empresa
ria] comandado pelo Estado, como é o caso do Es-

tado Brasileiro.
O capitalismo brasileiro atribui ao Governo

a função de desbravar esses segmentos na rea Sí
dermrgica, na area petroquímica e de perfuração
de petróleo, que so condições para a realização
do capital privado, no próprio país, ou seja, e-

xiste uma funcionalidade do sistema produtivo es
tatal para o próprio capitalismo privado. Elecom
plementa, através da oferta de insumos básicos e
energéticos, o elemento necessrio para a real
zaçao e a valorização do capital privado. Alémdo
mais, o sistema produtivo estatal tem uma funcio
nalidade para o capitalismo privado no Brasi l,na
medida em que, através de ciclos de recessão ou
ciclos de controle de inflaço, tem sido possr -
vel transferir uma parte do excedente financeiro
do sistema produtivo para manter a rentabilidade
no sistema produtivo privado. OprõprioPlanoCru
zado deve uma grande parte do seu sucesso ao fa-
to de alguns insumos e produtos tabelados em bai
xa, serem produzidos por empresas estatais que es
tao arcando com uma perda de rentabi 1 idade em fa
vor de um benefício social. Citamos, por exem -
plo, o caso do setor de energia elétrica, cuja
rentabilidade baixou no Gltimo ano de 12 para 3%
e esse setor continua oferecendo com regularida
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DEBATE

de o insumo necessrio para as residências e	as
empresas, assumindo, no vermelho, o custo de	um
programa de interesse social maior. Então, obser-
vamos também uma funcionalidade muito grande	do
sistema produtivo industria] no processo de rea-
1 zaço do capitalismo no País

Assim, o terceiro ponto que desejava realçar
é que deve haver na Const i tuição uma flexibilda
de para o tratamento do oroblema do Estado conio
empresário, ou seja, se as classes empresaHai
tiverem urna viso histórica mais clara, vo p er-
ceber que o segmento produtivo estatal é um bra-
ço de apoio ainciativa p rivada no País e que, se
alguns problemas surgiram com a sua exnosiço in
devida ou com o seu funcionamento inadequado, no
ciclo do autoritarismo esse tipo de Qroblerna p0
de ser melhor equacionado ao longo da experiêri -
cia democrática corno a que estamos vivendo.

Para encerrar e abrirmos 05 debates,	seria
bom ressaltar o problema do estilo da interven -
ço do Estado. Eu acho que mais importante doque
o conte5do da intervenção, é olharmos qual o es-
tilo de intervenção mais adequado para um país
que se redemocratiza, o que significa, no meupon
to de vista, o reforço de estruturas participati
vas e de mecanismos informais e indiretos de seq
mentos da sociedade civil, para que possa opinar
sobre os destinos do País.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Vamos dar infcio aSessão de Debates. Segundo as
normas estabelecidas previamente, disporemos de

60 minutos para a sua realização.
As perguntas sero formuladas por escrito e

aqueles que desejarem a manifestação oral, deve-
rão se inscrever junto as recepcionistas.

Esta Coordenação informa que recebeu pertode
lêO perguntas di rigidas a Professora Maria da Con
ceiço Tavares. Em virtude de sua ausência, envi
aremos as perguntas a conferencista, junto comos
respectivos endereços dos remetentes, para que

ela possa responder a cada interessado.
A primeira pergunta é dirigida ao Prof. José

de Alencar: "O Senhor acha que existe diferença,
para um trabalhador assalariado brasileiro, en -

tre a extraço da mais valia feita nor um empre-
sano brasileiro ou por um empresriO estraflaei

ro''?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ DE ALENCAR GOMES

DA SILVA) - Vamos tentar dizer, em rpidas pala-

vras, o que nos pensamos do problema da mais va-
lia. O que é mais valia? Ela se reflete no lucro
das empresas, desde que este lucro represente ca
pacidade de investimento e capacidade de investi
mento aproveitada no País. 5 Óbvio que é muito
mais importante que este lucro seja auferido por
empresa brasileira. isto porque o lucro aqui in-
vestido significa a geraço de empregos e de o-
p ortunidades de formação de modeobra signif

ca que o p ars tem maior capacidade de investime
to; significa poupança, porque a poupança, signi
ficando capacidade de investimento, é nacional
£ óbvio que esta mais valia deveria ficar aqui,

Porque ficando aqui, cada um de nos que esta pres
tando algum serviço, dentro de sua profissão, a
urna empresa, estácontribuindo para a geraç ' o de

riquezas nacionais.
claro que para um trabalhador que no esta

pr eocupado com o problema nacional, mas apenas
com seu problema particular, no há diferença en
tre o lucro que ele proporcione a uma empreSaPli
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vada, a uma estatal brasileira ou a uma multina-
cional. Contudo, se ele no é alienado, se ele
é brasi lei ro, é óbvio que deve preferir gerar ri
quezas, através do seu trabalho, que é a coisa
mais importante que existe, nas empresas nacio -
ri i s.

PERGUNTA DO SR. ÉDILO RICARDO VALADARES (ES-
TUDANTE) - Prof. José de Alencar, como empresri
o e Presidente da FIEMG, o senhor tem feito algo
no sentido de aproveitar estudantes em suas em -
presas, para uma maior integraçao entre a univer
sidade e a empresa?

O SR.DEBATEDOR (PROF. JOSÉ DE ALENCAR GOMES
DA SILVA) - Eu no sou Presidente da FIEMG,	sim
vice-Presidente. Estou exercendo a Presidência
em carter interino, por força de sol ici taço de
férias do Presidente. Quanto aperqunta, ela é
muito boa. Quando falei que ha divôrcio entre es
universidades e as empresas é porque, normalmen-
te, os universitários saem das escolas prepara -
dos apenas sob o ponto de vista teórico, no sa-
bendo como exercer, de pronto, alguma funço. Na
pequena e média empresa brasileira, 90. dos cm- -
presrios no esto preparados para aproveitar o
profissional de nível superior. Eu acho que o tra
balho de entrosamento entre a universidade eaern
presa tem que começar pelo próprio corpo docen -
te, que deve conhecer os verdadeiros objetivoserr
presariais, quer sejam na érea de produção, niar
tenção e controle de qualidade, quer sejam na
rea comercial e mercadoló q ica ou na área conta--
bi 1 e administrativa. £ preciso q ue o aluno, alôr
dos conhecimentos que recebe na escola, que
absolutamente indispensáveis e bscos, convive
comas atividades comas quais ele vai trabalhar.

PERGUNTA DO SR. CARLOS CALICHO - Prof. Plí-
nio Arruda, o senhor afirma que o reciime paria
mentarista seria eficaz do ponto de vista da dis
cusso das medidas econômicas antes de sua	im-
plantaço no país. Não seria apena	a extinçodo
decreto-lei uma forma de devolver ao Poder Leais

lativo seu real papel na apreciaço das medidas
econômicas, sem a necessidade da implantação do
Parlamentarismo?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAN-
PAIO JONIOR) - A questão da liberdade do Executi
vo para fazer poi ítica econômica, numa economia—
capitalista e complexa, é complicada. O Executi-
vo tem que ter instrumento para atuar de supresa
em uma determinada conjuntura, caso contrario,te
rã o seu poder limitado. De um lado é importante
que se regulamente, que se dê ao Executivo auto-
ridade para formular a pol ítica econômica. Por ou
tro lado, também no se pode dar-lhe arbítrio ab
soluto para fazer essa política. A questão do de
creta-lei é complexa. O ''Plano Cruzado'' seria im
possível se tivesse sido discutido democratica
mente, pois os movimentos especulativos, já pre-
vendo o congelamento de preços, o tornariam ab-
solutamente inviével.

evidente a importncia do Congresso Consti
tuinte definir as condições em que o Executivo po
de atuar de maneira surpresa, sem ter que subme-
tê-la a prévia discussão. Eu acho mais adequado
o Parlamentarismo, porque é um regime muito per-
mevel. O fato de atribuir ao Congresso algumas
Prerrogativas, diminui a centralização e o auto-
ri ta ri s mo

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ DE ALENCAR CONES
DA SILVA) - Sr. Presidente, minhas senhorasemeus
senhores, tenho que me retirar pois estou compro
missado em Juiz de Fora com o Centro Industrial.
Fiquei honrado e agradeço a atenção que me foi
dispensada.

PERGUNTA DO SR. PEDRO Gil - A atual Consti-
tuiçao, em seu art. 170, dispõe que compete ao
setor privado a exploração econômica da ativida-
de produtiva, cabendo ao Estado intervir apenas
em carter supletivo. No seria o caso de inver-
ter essa situação, ou seja, a Constituição	de -
terminar que ao Estado cabe a propriedade	dos
meios de produço e ao setor privado, por delega
çao ou concesso do serviço público, participar
apenas em caréter su p lementar na economia?
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O SR. DEBATEDOR (PAULO ROBERTO HADDAD) - En-
tre as alternativas possíveis pol 1 ti camen te para
o País, a mais adequada seria a de consolidar a
experiência que vem sendo desenvolvida desde ad
cada de trinta, que é a de articular, de forma a
dequada, os interesses do capital privado nacio-
nal, do capital estatal e do capital nrivado mu±
tinacional, de acordo com os objetivos de desen-
volvimento democraticamente definidos. Isso sici
ni fica, em primeiro 1 uciar , reforçar o rape1	do
Estado, ou seja, melhorar o seu desempenho como
educador, como fornecedor de serviço de sequran-
ça, de saúde, etc., uma vez que a qual idade des-
ses serviços estaem fase de deteriorizaca.	Em
segundo lugar, definir melhor o campo do setor
produtivo estatal, ou seja, consolidar o sistema
operacional da Vale do Rio Doce, da PETROBR.AS ,Si
DERBRAS, e expurgar aquelas empresas estatais im
plantadas no período ditatorial, sem uma justifi
cativa funcional. Finalmente, em terceiro lugar,
manter, em relação ao capital estranqei ro, posi-
ço de autonomia e independência sem xenofobia
mas também tomando em consideraço os interesses
de longo prazo do País. Acho politicamente mais
factível aperfeiçoar e consolidar esta experin-
cia que vem dos anos trinta do que tentar	fazer
uma mudança de carter profundo, que no teria
condiçes, atualmente, junto a opino pública

PERGUNTA DO SR. AFONSO CELSO MARTINS -O "Pia
no Cruzado" veio para melhorar a condição econ-
mica do País. O que o Governo deve fazer paraque
os produtos e gêneros de primeira necessidadevol
tem a ser comercializados normalmente?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAM-

PAIO JUNIOR) - O que está sendo colocado aoora é
a questo do boicote do Plano Cruzado, que nos
timos trinta dias tem se explicitado de maneira
muito forte em press6es para o desconoelamento

Vejo o Plano Cruzado como unia primeira	fase
de uma cirurgia. Quando uma pessoa se submete	a
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uma cirurgia fica temporariamente "apagada", pe-
la anestesia. Para que o doente seja de fato cu-
rado é importante aproveitar os efeitos da anes-
tesia para extirpar o mal. Em relação ao	Plano
Cruzado é a mesma coisa. Fazer congelamento	de
preços é um primeiro passo para se proceder a mu
danças estruturais na economia brasileira.	Mas,
é importante atacar estes problemas no tempo pró
prio, porque, seno, o efeito da anestesia vai
passar e como a infecção no foi extirpada, omal
vai voltar. Isto ocorre com o Plano Cruzado. Éim
portante que o Governo o complemente com outras
medidas, destinadas a atacar as causas estrutu -
rais, a especulação e a inflação.

O País tem que ter uma política estrutural a
grícola; uma neoociaço da dívida externa dife -
rente, para que haja espaço nas finanças púbi i -
cas para fazer investimentos; tem que definir um
padrão de investimentos a médio e lonao prazo e
ter uma política de controle de preços. Existe u
ma série de coisas que precisam ser feitas	mas,
existe uma grande fra g ilidade do Governo em	fa-
zê-lo, porque lhe falta apoio político.

Os setores que saíram prejudicados com o Pia
no Cruzado so exatamente aqueles que esto dei-
xando de ganhar tanto, porque sua margem de lu -
cro esta reduzida, assim, sentindo a fragilidade
do Governo, começam a boicotar o Plano. Tenho a
impresso de que a maneira para se normalizar is
so, é com o Governo complementando o Plano Cruza
do, com medidas estruturais e democratizandoapo
irtica econ6mica para ter força para enfrentares
se tipo de "lobbie".

PERGUNTA DO SR. BENEDITO BATISTA - A inter -
venço do Estado na economia, através do	Plano
Cruzado, que resultou no congelamento dos preços,
no faz com que se extinga a lei da oferta e	da
procura que é básica num processo capital ista?Coni
isso, e mais a presso do empresariado ededéter-
minados produtores, será que o Governo vai segu-
rar o Plano?
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O SR. DEBATEDOR (PROF.PAIJLO ROBER1 HADDAD)-
O Plano Cruzado, por ter sido um n] n(-) nara com-
bater a inflação inercial , tinha o escopo bastan
te limitado: queria reverter a taxa de inflação —
naquilo em que deoendia dos fatores inerciais, ra
pidamente. c-vidnte que a inflação tem um com-
ponente inercial e estrutural, e ao iono do tem
po, esse componente estrutural iria emerair. Por
falta de organização do sistema de aastecimen -
to, por falta de controle do déficit piblico,por
razões ligadas ao sistema de oliqopolizaço da e
conomia, a inflação iria reaparecer, o que já es
ta acontecendo. Por estar limitado ao combate da
inflação, o plano teria que ser sucedido por uma
série de reformas de base, aproveitando o momen-
to psicol6gico favorve].

No meu entendimento, o Governo no estaten-
do dinamismo bastante para fazer a sincronia d,
aproveitamento desse momento psicológico favoH-
vel , já em fase do declínio, com a implantação
de reformas de base, que so esenciais.

Hoje, o Governo estasendo avaliado, basica-
mente, pelo Plano Cruzado, quando já deveria ter
em marcha a reforma tributria, a nova forma de
negociação da drvida externa, a reforma do siste
ma financeiro e avancado mais em relação arefor
ma agrária. Então, a vulnerabilidade da roltica
do Governo está justamente neste uonto em que os
fatores favoróveis ao resultado do Plano Cruzado
vo se diluindo ao loncio do tempo, norque a in -
flaço brasileira tem componentes estruturais que
esto presentes no dia a dia.

No meu ponto de vista, nõo se pode cons ide -
rar o Plano Cruzado como um plano de reforma sc-
cial. Trata-se de um plano de combate ainflaço
inercia! , que deveria ser seguido, quase que no
seu bolo, por um conjunto de reformas sistemóti -
cas, que vem sendo pleiteadas pela população, uas
de a época da campanha pelas diretas.

PERGUNTA DO SR.ROBERTO PIRES DA SILVA -frot
Plínio Arruda Sampaio, quando voc SUqtr'e uí:)a mii
dança para o Regime Parlamentarista, alega que os
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"pacotes" caem na cabeça do povo. Pergunto: você
viu com bons olhos o Plano Cruzado? Acredita que,

se ele tivesse sido negociado com o Legislativo,

alcançaria maior sucesso e aceitação junto ao pci

b li co?
O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAM-

PAIO JIJNIOR)- Em primeiro lugar, eu acho impossf
vel adotar medidas do tipo do Plano Cruzado, ne-
gociando com o Parlamento. Isso iria priviliegi-
ar os setores especulativos, que jogariam com o
congelamento de preços através de medidas pró -
prias. Assim, qualquer programa como o Plano Cru
zado, necessariamente se caracteriza pelo elemen
to surpresa e, nesse sentido, a forma como o pia
no foi feito no Brasil foi eficaz, porque no vã
zou.

Agora, quanto questo, se eu concordo ou
no, com o Plano Cruzado, acho que, na real ida -
de, isso no interessa. O Plano aconteceu e tem
os seus aspectos positivos. Ele deve merecer o a
polo de todos, 

já 
que defende o interesse da po-

pulação. Apenas insisto em um ponto, sobre o qual
já falei e o Prof. Paulo Haddad também: o plano,
em si, no resolve os problemas do crescimento e,
evidentemente, os problemas distributivos da eco
nomia brasileira. É indispensvel que seja com -
plementado por outras medidas.

Voltando ao assunto do Parlamentarismo, opla
no em si no poderia ser discutido, mas as medi-
das a serem tomadas depois do congelamento dos
preços, necessariamente deveriam passar pelo Con
gresso. No entanto, o mecanismo de deciso cen-
tralizado. O que na pratica vem ocorrendo e que
o Governo tem a intenção de fazer mudanças mais
estruturais na economia, mas no consegue imple-
menta-las, porque os "iobbies" econ6micos têm uma
c apacidade de pressão sobre o Congresso, muito
maior que

- a capacidade do conjunto da população,
a qual, no tenho a menor dcivida, deseja mudan -
Ças estruturais.

Vejo com muito ceticismo a capacidade des-
se Governo de cumprir com as tarefas hist6ricas
que a realidade coloca.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINHO)-
Esta Presidência informa aos ilustres debatedo -
res que nós temos, ainda, dezesseis perguntas a
serem respondidas e, objetivando no se frustrar,
especialmente o auditório, que os senhores, den-
tro do possível, sejam mais breves em cada res -
posta.

PERGUNTA DO SR. JULIO OSØRIO (uNIvERsITARI0)
Juntamente coma saúde, saneamento, educaço,etc.,
no julga o Professor Paulo Haddad que o campo
da segurança pública é um dos setores capitais
onde, através do planejamento, o Estado deve in-
tervir, paraatender aos reclamos sociais? No a
cha que estáocorrendo omisso nessa área?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO HADDAD) -
Um dos problemas mais delicados e pouco evoluí -
dos do perrodo em que o País esteve sob a autori
dade do Fundo Monetário Internacional, foi a con-
dição imposta pelo Fundo, de que o País deveria
aplicar uma parecela importante de seu orçamento
fiscal (50), para cobrir o déficit dos orçamen-
tos monetários e dos orçamentos estatais, numa
confusa mistura de despesa fiscal com despesa f
nanceira. Como resultado, houve uma compresso
dos gastos que foram realizados pelo Governo de
1980 a 1984, nas funções tradicionais do Estado.
precária, hoje, a oferta de serviço de seguran

ça. A qualidade estáse deteriorando e, o que
mais grave, com a ausência do Governo em termos
de oferta desse serviço, surgiu um mercado priva
do de segurança, através de firmas pequenas. Is-
to traz para o mercado brasileiro um problema dis
tributivo. O que era bem pibl ico passou a ser bem
privado.

PERGUNTA DO SR. GUILHERME FRANÇA - Prof. Plr
nio Arruda, sob o aspecto social, qual a priori-
dade que o senhor considera requerer maior aten-
ço? E sob o aspecto cultural?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAM-
PAIO JONIOR) - A Profa. Maria da Conceição esta-
va dizendo: "Você escolhe um parlamentar, confia
nele e ele frustra sua expectativa. Depois você
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vota num outro e acontece a mesma coisa. Aí você
vota no primeiro novamente, como uma espécie de
compensação, apesar dele no o ter representado
bem, o outro também no o fez". Isso é um proces
so, e nesse processo as coisas vo ficando mais
claras. O Brasil saiu de um período de vinte a-
nos de ditadura. No temos tradição parlamentar.
A água está turva. A população ainda nao se defi
niu. Por isso, é importante uma certa estabilida
de democrática. Com o tempo, a sujeira da aqua
vai baixando e a população vai definindo quem e
quem.

Sobre a questão de corrupção, do cl ientel is-
moe do baixo nível dos parlamentares brasilei -
ros, posso falar muito vontade, porque meu pai
é deputado pelo Partido dos Trabalhadores e é um
homem honesto. Acredito que existam muitos outros
que também o sejam. No conjunto, essa é a reali -
dade brasi lei ra: embora haja corrupção no parla-
mento, ela existe, em nível muito superior, no
Executivo. 9 evidente que esta no é uma Nação de
santos e temos que fazer política com realidade.
Há gente de bom e de mau caráter, de centro, de
direita e de esquerda. Temos que criar mecanis -
mos para conviver com isso. E eu insisto que o
mecanismo mais permevel a todo tipo de pressão
e o parlamentarismo.

PERGUNTA DO SR. JOÃO OSORIO - A reforma mone
tária jé assegurou um lugar de relevo entre os
maiores acontecimentos da história deste País.
Mas, uma de suas maiores falhas e que pode, in -
clusive a longo prazo, comprometer o brilho da
niciativa, é no ter adotado a corajosa decisão ~
de tabelar os preços dos imóveis. De um ponto de
vista técnico, isso no seria difícil. Por que se
Concedeu aos construtores o privilêqio de aufe -
rir lucros ilimitados numa área de tanta impor -
tancia social? Onde esto os estudos sobre a re-
forma do BNH?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO HADDAD)
O problema é o seguinte: quando você tem um mo-
mento político favorvel às transformações, como
nos tivemos na campanha pelas diretas, eu acho
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id
que e importante,  a part 1 r de um d 1 aqn õs t 1 co do
passado, os governantes interpretarem sobre que
sistema de valores a sociedade estaclamando. Quais
os novos valores que ela esta propondo aos gover
nantes. No nosso caso específico, nesse período
que estou mencionando, nos estãvamos procurando
ter mais justiça social. crescimento econômicopa
rã resolver o problema do emprego, desconcentra-
ço de poder e maior participaço no processo de
ci sório. Eram esses, os valores presentes Cabe-
ria, entao, aos governantes, montar um sistema
coerente, compatível com reformas de base, que
incorporasse Como elemento bsico esses valores
que a comunidade exigia. Por exemplo, uma refor -
nia tributria que fosse mais juta, mais compatí-
vel com o crescimento econômico e que reduzisse-
os desequilíbrios re q ionais; uma política aarí -
cola que cuidasse do pequeno produtor e que com-
batesse o latifúndio improdutivo. Essas reformas
dariam ao Governo uma legitimidade muito cirande,
para conduzir o destino do País por anos e anos.

Nós, economistas, acompanhamos varias experi
ncias referentes a prograras de estabi lizaço e-
conômica, como o da Alemanha e da Argentina, e
por isso sabemos que esses programas tni uma vi-
da relativamente curta. No dia 28 de fevereiro
quando se fez o congelamento de preços, havia um
processo de desal inhamento de preços relativos
que iria repercutir três ou quatro meses depois
Ja sabíamos que a excitaço do consumo provocari
a uma alta nas taxas de juros e que o congelamen
to dos preços das estatais poderia agravar o
ficit publico. Previmos que iriam aparecer pro- -
blemas de inconsistncia.

A estratégia política do Governo deveria ser
de ir i ncorporando essas reformas com os valores
que a sociedade estava procurando, para que no
fosse avaliado duramente pela populaço, em fun-

ção de um determinado problema; para que um eco-
nomista ou um ministro no tivesse seu desempe --
nho avaliado em função do ãqio cobrado na comer-
cial izaço da carne. Na medida em que o Governo
no abriu uma frente mais corajosa, mais impor -
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tante, mais relevante para a história do Pafs,es
tamos num momento muito delicado, pois vo apare
cer questões como essa. Então, o cidadão, com mui

ta razão, vai perguntar porque os banqueiros es-
to ganhando, em termos reais, mais do que ganha
vam antes do Plano Cruzado; porque o setor imob
lirio continua especulando; porque o setor A, B
ou C no foi congelado; por que o setor de cute-
laria tem uma rentabilidade de 40°' enquanto uma

estatal que produz inox está com 3 e os seus in
sumos esto com 359. Esse tipo de indagação come
ça a ficar importante, na medida em que você no
tem objetivos maiores, que permitam reordenar o

sistema econômico a médio e longo prazo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RAINIIO)-
Temos, dirigidas ao Prof. Plínio, perguntas dos

participantes: Ademir Morei raSantos, Antônio Car
]os Ferreira, Lauro Henrique, Anderson Sérgio, E
lenice Luiz Soares e Maria Dulce. Perguntas que
a Presidência encaminha ao debatedor para poste-
rior resposta. Da mesma forma pergunta de Eleni-
ce Soares dirigida ao Prof. Paulo Haddad.

Antes de encerrarmos, completaremos a fase o
rã], passando a palavra ao primeiro inscrito Jo-
se Geraldo Mendonça Júnior que deseja dirigir -
se aos debatedores. Dispor5 de 1 minuto para tan

to.

O 5K. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JIJNIOR - Gostari
a de colocar indagações sobre os programas de pri
oridades sociais, que so programas emergenciais
da Nova RepGblica. Nossa preocupação é se esses
programas sociais so paternalistas. Outra ques-
tão que colocaria é se a centralização adminis -
trativa dos programas em Brasília prejudica sua
execução e se esses programas esto atingindo seus
objetivos. Pessoalmente, acho que eles estio a-
tingindo apenas uma parte e que a centralizaço
administrativa de alguns órgãos em Brasília como
a COBAL, prejudica a execuço do programa de dis
tribuiço de alimentos, em Minas. É isso que gos
tariade colocar. Obrigado.
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O SR. DEBATEDOR (PROF. PLÍNIO DE ARRUDA SAM-
PAIO JONIOR) - Inicialmente, acho que nem existe
um programa social; o que se tem e uma intenção
de programas sociais. 5 evidente que a centrali-
zaço em Brasília impede que o pouco de programa
que existe seja, de fato, executado, que atinja
a população.

Quero aproveitar a ocasio para agradecer o
convite. Acho que esse tipo de discussoe da
maior importancia, pois todos qustaríamos de ter
uma Constituiçc diferente. Muito obrigado.

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO HADDAD)
Acompanho a e>ecucao do programa de prioridades
do Governo . ria alqurii tempo e acho que no duvida
de que esse programa funciona muito melhor do que
antigamente. O Governo, realmente, esta alocan-
do mais recursos e est5 aprocura de maior efici
ncia administrativa. A centralizaço faz com que

muitos programas sociais nao cheguem na pasta do
Legislativo. Do ponto de vista dos programas e-
merqenciais, o progresso que estamos observando

enorme.

A SRA.MIMUNDA NONATA SOUTO (DA ASSEMBLEIA LEGISLA
TIVA DE MINAS GERAIS) - Pedi a palavra para colo
car em evidência uma situaço que se observa com
relaço publicidade da receita dos municípios.
preciso que a população saiba quanto o municí-

pio arrecada e que o Prefeito tenha maior inte-
resse em que a população e os vereadores sejam
informados a respeito dos gastos municipais. Pa-
rece que eles evitam isso para no serem cobra -
dos. Falta informação comunidade. Isso deveria
vir a publico para que se soubesse o que aconte-
ce nos cofres públicos.

uma sugestão que faço e gostaria de saber
a opinião do Prof. Paulo Haddad a respeito.

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO HADDAD)
Acho o seu ponto de vista correto, e pela exper
ncia que tenho na área publica, acho que um bom
Prefeito, Governador, ou até mesmo Presidente da
Re p Gb 1 i c a deveria p u b 1 i c a r , no i ní cio de cada mas,
o que aconteceu com o fluxo de caixa no mês ante

ror: quanto foi a transferência do Fundo de Par
ticipaço, quanto se gastou com o funcionalismo,
com despesa de capital, com despesa de custeio
etc. Uma pequena tabela publicada no jornal da
cidade do interior ou nos grandes jornais da ca-
pital, apresentando, mesmo que de forma compac -
ta, o fluxo de caixa do Município, do Governo Es
tadual e do Governo Federal, permitira que esse
processo de mobi1izaço se faça.

A SRA. NEUZINHA COSTA - Quero deixar reqis -
trado, nesta Casa do Povo, o meu pedido de que,
com a entrega do orçamento do Estado em trinta de
setembro, por exigência da lei, os senhores depu
tados, responsveis pela analise desse grande ins
trumento de planejamento, se voltem para uma ana
lise mais profunda do conteGdo programtico orça
mentrio, para que o orçamento seja um instrumen
to eficaz de gerência e transparência dos planos
do Governo.

Aproveito a proposta da Profa. Maria da Con-
ceição, de que j a e tempo do Legislativo ir em
busca de assessoria para traduzir a lin g uagem tc
nica orçamentaria, fazendo do orçamento uma peça
séria e democrtica, um instrumento usado em prol
do bem-estar social da coletividade e no em ob-
jeto de manipulação de recursos por interesses
clientelfstjcos.

A SRA. MARIA DULCE DE PAULA (DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS) - Prof. Paulo Had -
dad, achei muito interessante tudo o que foi di-
to, com relação ao pacote econômico e programas
o rçamentrios. Tudo é importante, mas uma coisa
que me preocupa muito é o menor abandonado. Como
ficaria a situaço dele dentro da nova Constitu-
i nte? O que esta sendo feito em seu favor? Como
vao ser aproveitados? Como deixaro de ser meno-
res marginalizados se no têm condições de desen
vo lvimento? Esto completamente esquecidos.

Chamo a atenção para o que esti sendo feito
no Rio de Janeiro em favor dessas crianças, pro-
c urando coloc-1as num contexto social mais huma
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no, considerando que elas so elementos que mais
tarde sero adultos e que fardo parte da comuni--
dade.

O que está sendo planejado para eles?

O SR. DEBATEDOR (PROF. PAULO ROBERTO t-IADDAD)
Acho que, embora esse sela o rí1tino assunto

do flOSSO debate, uni tema de re1evncia para Um

país que es  aprocurando o desenvoiviniento soei
al

Acho, sinceramente, que sabemos resolver mui
tos problemas neste país, como por exemplo dar
educação primaria, construir distritos industrH-
a i s , con s t r u i r s i s t ema de abas te c i me n 1 e e J e d i s
t r i b u i ç a o de q u a , e i c . , ma s uni do a s LI 1 t os c o ii
o qual menos sabemos lidar e com o problema do me
nor abandonado.

Você fez referncia a unia experi ene id desen -
volvida no Rio de Janeiro, através do LIEP, qu

a mais bem elaborada e bem pensada que conhe -
Ço.

- Evidentemente, para se generalizar esta expo
riencia onde se busca, ao longo dos dias, proqr3
mar a alimentação, saude, higiene e educação, p
rã a promoço do menor abandonado, e preciso que
haja prioridade do assunto e ele ainda no ga-
nhou prioridade no País.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FERNANDO RMNHO) -
Esta Presidncia gostaria de registrar, em nome
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, os melhores agradecimentos e cumprimentos
ao brilhante trabalho desenvolvido por todos os
conferencistas na manhã de hoje, que de forma s
bia e altamente concei tua] , enriqueceram os nos
sos debates em torno do tema "A ntervenço do Es
tado no Domínio Econmico".

(Levanta-se a reunio)
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PAINEL DA 2a. SESSÃO DO SIMPÓSIO 'MINAS GERAIS E
A CONSTITUINTE - FASE II

22 DE AGOSTO DE 1986

TEMA: A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO

Presidência : Floriano de Lima Nascimento
Natalia de Miranda Freire

Coordenadores : Prof. Cndido Luis de Lima Fer -
nandes
Profa. Teresinha Helena Linhares

COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (SR. FLORIANO DE LIMA NAS -
CIMENTO) - Convido a tomarem assento Mesa, os
Exmos. Srs. : Prof. Cndido Luis de Lima Fernan -
des, DD. Professor de Economia da Universidade Fe
dera] de Minas Gerais e Coordenador do Painel
Profa. Teresinha Helena Linhares, DD. Professora
de Direito Econômico da Universidade Federal de
Minas Gerais e Coordenadora do Painel; Sras. Va
1&ria Ferreira de Paula e Consuelo Tunes de Pau-
la, Economistas da Coordenação do Simp65i0; Sra.
Natalia de Miranda Freire, Assessora Chefe da As
sessoria Técnica da Assembléia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (SR. FLORIANO DE LIMA NAS-
CIMENTO) - Passo a palavra ao Sr. Coordenador
Prof. Cndido Luis de Lima Fernandes.

O SR. COORDENADOR (PROF. CÂNDIDO LUIS DE LI-
MA FERNANDES) - Gostaria, inicialmente, de agra-
decer a essa Casa pela oportunidade que me conce
deu de participar deste momento to importante
em que so encaminhadas as propostas para a Cons
tituinte e acho que o papel do Economista torna-
se mais relevante.

Gostaria de sintetizar o que foi colocado pe
Ia manhã para que possamos dar sequência aos tra
balhos. A respeito do tema "A Intervenção do Es-
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PROPOSTAS

ido >
tado no Domrnio Económico", parece que houve um

consenso de que se trata de um tema extremamente
complexo e que vem sendotratado de forma bastan
te doutrinaria. Hoje, há uma onda de neolibera-
1 ismo que leva as pessoas a acharem que o Estado
deve reivindicar as suas funções tradicionais de
promoção do bem-estar e nao deve intervir na ati
vidade econômica, deixando-a ao livre jogo das
forças de mercado para que se encontre o equi 1
brio almejado.

A experiência da economia brasileira mostra
que o liberalismo económico sempre conduziu a um
modelo altamente concentrador e injusto, e que
no se pode, simplesmente, achar que o Estado nao
deve conduzir de forma apropriada os destinos e-
conmicos de uma Nação. No se trata de privati-
zar mas, sim, de discutir onde o Estado deve in-

tervir, como a respeito das empresas estatais, em
que h5 um debate muito grande sobre sua privati-
zaço, e parece que e necessrio se qualificar
melhor esse debate. Existem empresas cujo coman-
doo Estado assumiu em determinado momento histo
rico econ6mico para que cumprissem um importante
papel social, e pode ser que hoje, no se justi-
fique mais o controle estatal nesse setor. Exis-
tem empresas que o Estado deve controlar nor ra-
zoes de segurança nacional, de controle de oro -
priedade, de defesa dos interesses nacionais.

Então, esse é um debate que deve ser qual ifi
cado. A empresa estatal no é um mal em si.

muito importante, também, que haja uma mu
dança na relação entre o Estado e a Sociedade.

A Profa. Conceiço colocou isto muito bem. O
padrão de comportamento até ento, tem sido regi
do por corporativismo pelo clientelismoe pela
formação de lobbiesH. 9 isso que precisa mudar
no momento em que a sociedade se abre, cada vez
mais, para a redemocratizaço.

importante, também, salientar a contribui-
ço do debate do Prof. Paulo Haddad, quando apre
sentou os argumentos para justificar a Darticipa
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ço do Estado na economia. Existem problemas es-

truturais, que no podem ser solucionados sem a

intervenção do Estado.

Temos hoje quarenta por cento da pooulaço

brasileira vivendo em situação de completa pobre

za. Assim, a questão do desenvolvimento social

tem que ser colocada em primeiro plano. No se

pode achar que o livre jogo das forças de merca-

do 
vã 

conduzir auma sociedade mais justa.

Num segundo ponto, a intervenção do Estado

deve ser conduzida de forma a garantir a sobera-

nia nacional, e a independência económica dopars.

Finalmente, e preciso que haja a organizaço

do sistema económico brasileiro, visando a um de

senvolvimento alto e sustentvel , que garanta o

crescimento e que possa, finalmente, se traduzir

em maior equidade social.

Eram estas as colocações que gostaria de fa-

zer, para abrir nossos debates.
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O SR. PRESIDENTE (SR. FLORIANO DE LIMA NAS-
CIMENTO) - Dando início ao Painel, com a palavra

os Srs. Proponentes.
PROPOSTA DO SR. ANTONIO CARLOS GOMES (ADVOGA

Do)

1. Deveraser mantida a redaço dada ao arti
go 163 da atual Constituição Federal, acrescido

do pargrafo 2?, que ficaracom a seguinte reda-

ção: -11

§ 2? - A intervenção de que trata o artigo
anterior e seu § 1?, no poderáser efetuada por,
simples Decreto, Resoluço ou Portaria, sob pena
de Crime de Responsabilidade contra o seu infra-
tor, cuja aço poderá ser proposta por qualquer
um do povo, sem qualquer veto da Procuradoria Ge

rã] da República."
2-Fica arrebatada da futura Constitui çoFe

dera] a figura do Decreto-Lei, ressalvados os ca
sos de decretaço de Medidas de Emergência ,; que
no sendo votadas dentro do prazo improrrocivel
de 60 dias pela maioria absoluta dos membros das
duas Casas Legislativas, ficarão automaticamente
revogadas salvo as que versarem sobre calamidade

publica.

3 - A União Federal, os Estados e Municípios
podero promover desapropriação da propriedade
particular, mediante justa indenizaço a preçode
mercado, levando-se em conta as particularidades
de cada Regio, assegurando ao proprietário ali
vre posse da coisa objeto da desapropriação, ate
que o Poder Publico pague integralmente o preço
fixado para a respectiva indenizaço.

Inicialmente, quero dizer que as proposições
ora apresentadas se justificam como medidas que
Visam evitar o arbítrio, fazendo desaparecer oex
cesso de poder nas mos do Governo. Vejam os se-
nhores que as proposiçes so poucas e podem pa-
r ecer estarrecedoras.

Quanto aprimeira, sobre a intervenço, vale
d izer que ela se justifica plenamente. Há poucos
dias, nós observamos que o Governo, através do Mi
n isterio das Comunicações, por meio de uma sim-
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pies P ortaria, acabou com todas as co ndições dese tr ansferir um simples terminal telefnjco
g r avidade disso é e v i dente. C verdade que em se
tratando de especuladores, justifica-se a inter-
venção do Governo, mas em se tratando de particu
lares e de tran sferncja de um ou dois t erminais,
o assunto se torna sério. Diante disso, acho que
devemos propor alguma coisa que requle a atuação
govern amental.A meu ver, a So ciedade tem que fi
car atenta para defender seus interesses.

Quanto à proposta de desapropriação também
podemos dizer que ela se justifica pelo sequin -
te: quando o Governo deseja desa propriar uma -
rea ou mesmo um imóvel de alguém, às vezes,e pre
ciso uma batalha na Justiça, durante vãrios anos,
para que o expropriado receba a justa indeniza -
ção.

DEBATE



A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELENA

LINHARES) - Eu sou professora de Direito e, tai
vez, eu no v5 agradar muito aos economistas. In
felizmente, no posso concordar com a proposta a
presentada pelo ilustre advogado, Antônio Carlos,

por um simples motivo: a intervenção do Estado tem
que ser feita através de instrumentos jurídicos,
sob pena de cairmos no arbítrio e, em Direito, a-
lm da ConstituiÇaO, que e a Lei Magna, temos ou
tros instrumentos jurídicos que visam proporcio-
nar a execução de urna política econômica. A polí
tica econômica conduzida pelo governo central,
pelo Executivo e encaminhada ao LeislatiVO para
discussão e depois colocada em prática. Pela pro
posta, pretende-se que se mantenha a intervenção
do Estado. Muito bem. Mas, pede-se, ainda, que
seja acrescentado um pargrafo segundo determina
do que a intervenção no seja efetuada por sim -
pies decreto, resoluço ou portaria. Se o exem -
pio do telefone foi bem recebido por uns e mal re

cebido por outros, temos que ver que a SUNAB tra
balha com Portarias e se essas no existissem, o
Plano Cruzado no teria dado certo. Acho invi -
vel essa colocaço por causa da necessidade do E
xecutivo dispor de instrumentos eficazes para con
duzir sua política. A má utilização desses ins -

trumentos e que motiva a defesa da sociedade. A

sociedade tem que lutar pela no utilização er

ronea ou indevida dos instrumentos. Que esses ins

trumentos so necessrios e eficazes, no tenho

di5v ida.

O SR. COORDENADOR (PROF. CÂNDIDO LUIS DE LI--

MA FERNANDES) - Gostaria de lembrar urna coloca -

Çao feita pelo debatedor Dr. Plínio Sampaio ares
Peito da supresso total do decreto-lei, quando

C itou o Plano Cruzado. Se tivesse sido feita uma

Consulta asociedade, como seria desejável, o ob
ietivo do Plano Cruzado no seria alcançado. Em

alguns casos o decreto-lei uma medida necessá-

ria. Embora seja desejãvel que toda mataria pas-
se pelo Legislativo, nós no podemos ser to ta-
xativos a ponto de propor a supresso total do de
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Creto- lei

A SRA. COORDENADORA (PROFa 
TEREZINHA HELE -NA LINHARES) - Quanto ao decret o-lei > estou de acordo como Prof. C ândido. Este instru mento,quafl

do bem utilizado,e elemento eficaz na condução
da p01 ítica. Sua mã uti 1 izaço que tem 

deixadoo País no estado em que se encontra.

O SR. ANTONIO CARLOS GOMES (ADVOGADO) -
ria que fosse analisada também 

edi
part em a segundada colocaço que fiaz sobre a responsabilidade da

utilizaço indevida do decreto-lei
 Quando troxer prejuízo para a so ciedade E 

u-
 nec essrio ca-racterizar o crime de responsabilidade 

p ara evi--tar a atuaco do Estado contra a 
Soci edade

A SRA. COORDENADORA (PROFa TEREZINHA 
HELE-NA LINHARES) - O art. 55 da Constituico Federaldetermina que depois de pub licado o texto do de-creto-lei, o Con gresso tem o prazo de sessenta

dias para Votar, o que devera ser acrescido e
 oítem r

eferente ao crime de responsabilidade, queesta sendo discutido.
Ent endemos que isto deva Constar

tituiç da nova Cons
o mas, nõo no capítulo referente OrdemEconómica e Social e sim no 

c apítulo dos crimesde responsabilidade.-
Com relação terceira pro posta, 'a União, osE stados e municípios  

poderão promover a desapro

particular, mediante jus-
ta indenizaço a preço de mercado, 

l evando-se emconta as Particula ridades de cada Regio, assegran do ao p rop r i e t r i o a 1 i 
v re Posse da coisa, ob

jeto da desapropriação, ate que o Poder 
P ublico—pague integr almente o preço fixado p arat iva 1 nden i zaçc'. a respec

Alguem -quer se manifestar sobre a des apro p ;aço do Poder Publico?

A SRA. HIRIAM COSTA DE OLIVEIRA - 
G ostariadsaber se ele esta dis cutindo a questão da terra.

O SR. ANTONIO CARLOS GOMES (ADVOGADO) - 
Quardo disse desapropriação, disse desaropriaço co

MO um 
todo, seja na área rural ou urbana. Muitas

vezes, quando o Governo desapropria uma órea. ou
mesmo um imóvel urbano, para 

p agar o pr eço da coi
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sã, ele demanda vrios anos. Os Tribunais esto
cansados disso, e o Droprietario e o Ciltimo a ser
beneficiado, nos termos em que está posto na Cons

ti tui ço
A SRA. MIRIAM COSTA DE OLIVEIRA - Pcho que

esta proposta fica prejudicada em relação ques-
to da terra, porque temos em nossa Constituição
que as desapropriações sero feitas e as indeni-
zações pagas atravós de títulos da dívida publi-
ca, sendo que o valor dessa propriedade seria o
declarado no Imposto de Renda, ou seja, um valor
mínimo. No final do ano passado, o Senado decla-
rou inconstitucional este artigo, tendo sido. en
tio, determinado que o valor seria o de mercado
e ó isto, inclusive, que esta trazendo problemas
• implantação da Reforma Agraria. Eu gostar iaque
• Profa. de Direito confirmasse, ou no, isto ,
em função da questão que estou levantando, acho

que esta proposta esta prejudicada.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - o instituto da desapropriação um
dos mais utilizados pelo poder publico para cons
truçõo de hospitais, escolas, cadeias publicas
etc. Em relação adesapropriação, o que se pode

discutir apenas o preço, no a finalidade. Uma
vez feita a desapropriação e o local no utiliza
do efetivamente pelo poder pt1b1ico para a finali
dade proposta, o proprietrio tem o direito de
receber o terreno de volta.

Eu vejo que fica um pouco prejudicada a pro-
posta e acho mesmo invive1 deixar ao propriet-
rio a livre posse do objeto da desapropriaço.Pa
rã o Governo construir um imóvel e necessrioque
tenha verba orçamentria que, normalmente, só lhe
e concedida em um ou dois anos, sendo que, de uma
forma geral, ele tem o prazo de cinco para colo-
caro imóvel funcionando. Como a burocracia, as
veze s , e muito grande, f 1 ca o Governo com um pra
ZO muito curto para cumprir os fins sociais a que
se propõe. O que pode ser proposto e que a Uniao,
os Estados e os Municípios desapropriem sempre
que necessário, pagando o preço de mercado. Nós,
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advogados, estamos sempre 
Cont estando a desapro-priaço exa tamente em r elação ao preço. Custamosa re ceber, mas recebemos

net com juros e correço mo

 

ria T
alvez, o mais importante seja ac eleraro processo na Justiça, ou seja, o que anda

 malno J o pr ocesso de desapropriJustiça. aço mas a própria

PR OPOSTA DO SR. SAMUEL FRANIÇLIN DE MIRANDA(SOCu5LOGO_ASSESSOR DA 
SE CRETARIA DA AG RICULTU -RA)

a) Considerações.

- Consider ando-se a necessidade do Estado
atuar para corrigir ou atenuar os desequilíbrj
e desníveis inter_ setoriais e inter_regioj noPaís

2 - Considerando-se que os 
conglomerados prvados ou es

tatais de natureza industrial, comer-
cial e financeira contribuem para aprofundar

 osdesequílíbríos ou desníveis inter_reqiofl;5
 ouinter_setoriais drenando riqueZ5 neradas em -reas ou re

giões mais pobres para Outras de maiordesenvolvimento eco nómico e social
3 - Considerando-se que alguns 

segmen tos desses conglomerados Utilizam 
m étodos nem sempre rãZoveis, sufocando por tanto, a iniciativa priva-da local ou regional 

quando se trata de atividade similar, condu zindo-a até a falência.
- Consider ando-se a nec essidade de d escen-tral

ização e desconcentraço da 
ati vidade econ6-

mica para que se promova o desenvolvimento harm6
nico do País.

n

 

 
5 

Considerando-se que esses conglomeradoso têm compromissos
cal izam. com a comunidade onde se lo

b) Proposta:

Para que tais dstorçes sejam 
ate nuadas oucorrigidas propõe-se que na Assembléia Constitu

Inte seja di scutida a obrigatoriedadedos conglomerados pro
moverem a reapiicaço direta ou indi-reta de um percentual do seu lucro lí quido, apu-

rado em balanço anual, nas atividades econmjcas
que promovam o desenvolvimento social e 

e conBmj-
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co dos municípios ou regiões mais pobres, onde
esto instaladas, ou onde vierem instalar suasfi
liais ou sucursais.

O SR. COORDENADOR (PROF. CÂNDIDO LUIS DE LI-
MA FERNANDES) - Trata-se de uma proposta que, sob
o ponto de vista econEmico esta bem formulada.Eu
perguntaria a nossa Professora de Direito se,sob
o ponto de vista jurídico ela concorda com esta
proposta. A seguir colocaremos a proposta em Pie
nrio para debate.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - Econõmicamente, é um dos anseios
que a região e município têm com relação s gran
des empresas, sobre o problema da tributaçoear
recadaço de impostos. Por exemplo, sabemos que
a Vale do Rio Doce exerce suas atividades de ex-
tração em 1 tabira e tem sua sede no Rio de Jane!
ro. O imposto sobre o minério arrecadado em I
tabira mas, todo imposto de renda vai para o Rio
de Janeiro. Este é um dos itens que a reforma tri
butria podera resolver. Outro item a tratarso
bre o fortalecimento dos Estados e dos Municípi-
os. Somos uma federação só no nome. Os Estados e
Municípios so competentes naquilo em que a Uni -
ao no e competente. Porém, a Unio é competente
em tudo e, ento, nada sobra para os Estados e Mu
flicípios. Ora, o nosso espaço físico é o Municí-
pio. Em termos de autonomia administrativa a re-
forma da Constituiço poder5 viabilizar esta pro
Posta.

A SRA. VALÉRIA FERREIRA DE PAULA (EcONoMIs -
TA) - A minha pergunta é relativa 

à
auesto da

r emessa de lucros p ara o exterior, já que essa
P r oposta contempla a questão da obrigatoriedade
do lucro líquido das estatais ficar no País. Es-
sa mataria e constitucional? Existe uma forma de
Se anexar essa questo na Constituiço?

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - Creio que sim. Nas Constituições
P a ssadas exigia-se que os titulares das empresas
fossem brasileiros. Hoje em dia, nós adotamos a
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idéia de que o que é feito no Brasil e brasilei-
ro. Assim, o lucro gerado pelas empresas, aqui
dentro, é nosso.

A Constituição no contempla o problema da
remessa de lucros. O que se pode fortalecer na
Carta Magna e a questão da soberania, e entao par
tr para a reformulação da lei que regula a re
messa de lucros, conseguindo sua aplicaçaonapró
pria região onde está localizada a empresa.

Mas, no podemos deixar de dar alguma vanta-
gem para essas empresas estrangeiras, desde que,

claro, no seja prejudicial ao País, p ois, se-
no, pode ocorrer o fechamento de muitas delas.
No tenho dúvidas de que, apesar de todos os pre
juízos, as empresas multinacionais do uma série
de empregos e benefícios sociais.

A SRA. DOMINGAS JORGE (Do MOVIMENTO LIBERDA-
DE DEMOCRATICA) - A presença das multinacionais
em nosso País me aflige muito. Creio, que somosca
pazes de possuir nossas próprias empresas, dis -
pensando o capital estrangeiro.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - Sei que temos competência, e como
prova disso estáaí a Lei da Informtica que de-
fende uma reserva de mercado para o Brasi 1 . No
sou a favor das empresas estrangeiras indiscrimi
nadamente, mas, o que questiono, e se este domo
mento de se acabar com elas. No seria mais via-

vel elaborarmos uma lei de remessa de lucro den-
tro da nossa realidade e da nossa necessidade?
Que o capital estrangeiro venha mas, viqiado;que
no saia de forma injusta e estrapolada como tem
sido feito até hoje.

O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI-
MA FERNANDES) - Concordo inteiramente com o que
a Profa. Terezinha acaba de expor. Inclusive, e-
xaminando a nossa Leqislaço, verificamos que e-
la tem sido manipulada nos últimos vinte anos,de
acordo com o modelo económico adotado. P partir
de 1964, o modelo económico se apoiou no concur-
so de capital estrangeiro para sua possibilidade
de integraço. Houve, ento, uma modificação do
diploma legal que limitava a remessa de lucros
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Ate ento, a empresa estrangeira no poderia re-
meter mais do que 8>', para as matrizes, do capi-
tal inicial registrado. A partir del96, todo
reinvestimento que a empresa fizesse no Brasil e
ra contado sobre o capital inicial e, coei isto
elas podiam remeter 12> para o exterior. Com is-
so, favoreceu-se grandemente a entrada de multi--
nacionais rio País, aumentando a nossa poupança
Precisamos rever esta legislaço e no deixa- Ia
ao sabor dos modelos econ6micos adotados.

Como no houve manifestaço contrária, a pro-
posta estaaprovada.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - Realmente, concordo que a propos-
ta deva ser aprovada corno foi enviada, apenascom
a recomendaço de que haja uma reforma tributa-
ria e uma verificação na lei de remessa de lucros.

PROPOSTA DO SR. ANTONIO CARLOS FERREIRA - O
Estado devera de forma transparente e
justa, as designações orçamentárias visando ele-
var os indicadores sociais. Para tanto, e funda-
mentalmente necessário que no plano político e
s6cio-econrnico a Constituiço venha a tratar,
com mais firmeza e seriedade, a questão de ds -
tribuiço de rendas, dívida secular do Estado pa
ra com o povo.
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A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - A necessidade de clareza e limpi-
dez na aplicação do orçament'omuito importante,
para que o povo possa acompanhar a execução dos
planejamentos econômicos. Acho esta proposta mui
to bem feita e ha de se colocar, dentro da or -
dem econErnico-social, a necessidade de um plane-
jamento económico mais eficaz e mais transparen-
te para que a sociedade possa acompanhar a sua

api icaço.

PROPOSTAS DO SR. ROBERTO PIRES (INSTITUTO !CIJL
TLJRAL NEWTON DE PAIVA)

1. REFORMA TRIBUTARIA
E inevitãvel bulir com toda a estrutra econ

mica do país. A começar dos pequenos p5los, rio
caso, os municípios da Federação. Os qovernos fe
dera] e estadual tm de fiscalizar mais de perto
ouso da verba do F.P.M. (Fundo de Participação
dos Municípios), para que esta no seja destina-
da a obras desnecessrias e/ou ate- mesmo de or -
dem privada.

POR QUE? O Legislativo conivente (nos pe -
quenos municípios) com o Executivo.

2. JUSTI CA NA EXPLORAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Num país como o Bras

i
l, a rno-de-obra e ex -

piorada de forma quase servil, jornadas superio-
res a oito horas diárias.

Proposta: redução para seis horas, da jorna-
da de trabalho.

Justi fi cativa: para o estudante, maior tempo
para dedicar-se aos estudos e para os demais de-
dicarem-se ao lar.
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A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINI-IA HELE-

NA LINHARES) - Quanto aprimeira proposta, ela es

ta ligada a necessidade da transparência do orça
mento municipal.

Quanto a segunda proposta, sobre fixação da
jornada de trabalho em seis horas dirias , enten
dendo que essa conquista seria objeto de uma lu-
ta da classe trabalhadora e no tema para a Cons

ti tu 1 ço.

PROPOSTAS DA SRA. DOMINGAS JORGE (MOVIMENTO

POPULAR DEMOCRÁTICO)
1. O Plano Cruzado e excelente e o congela -

mento deveria durar por tempo indeterminado at

regularizar a economia.
2. O Partido dos Trabalhadores no tem nada

de trabalhista. Seus elementos so anarquistas e
oportunistas, querendo usar a classe nobre para
derrubar o Presidente Sarney.

3. Os Bancos e Hospitais esto politicando
em classes menos favorecidas.
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A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - O Plano Cruzado foi excelente,mas
no pode durar indefinidamente, porque a situa -
ço poderia ficar pior, em vez de melhorar.

O que se faz necessrio, agora, e o Governo
adotar medidas econEmicas adequadas, para que a

economia entre num período de estabilidade.
O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI-

MA FERNANDES) - O Plano Cruzado no pode ser vis
to corno urna panaceia. C um plano que visa acabar
com a inflação inercial e que deve ser sucedido
por uma série de reformas de base. No e um pla
no de reforma social abrangente, e o início para
a soluço dos problemas que afligem os brasilei-

ros.

PROPOSTA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO COMES CAM
POS

Os homens que governam o Estado de Minas Ge-
rais, ia deveriam ter atinado para as riquezas
que correm nas suas aguas, montanhas e solo; s6
assim teríamos a certeza de que jamais outro Es-
tado brasileiro, seria to rico economica, finan
ceira e socialmente falando.

Deveria ser de cada Estado, os direitos abso
lutos de tudo que se arranca do seu solo e de su
as águas. Com uma diretriz bem traçada, pela Cons
t !tuinte, teríamos a certeza de que a "integra -
çao nacional", se daria a passos largos - se a
nossa Constituinte desse a cada Estado, o domíni
o total daquilo que realmente faz parte de sua
natureza.

O ouro, as pedras preciosas e outros mine -
rais de grande importância sScio-econmica, sao
Si mplesmente arrancados do nosso Estado e o que
t emos de retorno so a miséria e a carência to-

tal estampadas no estilo de vida de nossa gente.
Que o ouro seja explorado pelo Estado, aqui

d epositado e negociado pela autoridade maior e

Sem rnonop3lios políticos e pessoais.
Que todos minerais, que so daqui extraídos,

S ejam manipulados e manufaturados nas prdprias
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regiões de origem, gerando empregos e divisas pa
rã Minas Gerais, numa condição melhor de vida,pa
rã os que aqui vivem. -

No queremos, que Minas Gerais, seja amanha,
um gigante adormecido e falido; onde dele se su-
gou toda sua riqueza, deixando como herança o a-
bandono. a miséria e lembranças.

Como minei ra, que na falta de urna tribuna p 
r  p oder denunciar os crimes que imperam contra
o nosso Estado, suas montanhas, suas ãquas e seu
solo em geral, faço em nome de todas as mulheres
mineiras, um apelo aos consti tuintes i r a o r
presentar os interesses da nossa gente, que re-
f 1 i tam , numa tomada de decisão rad i cal -antes nus
passemos a ser visitados apenas; como uni Estado
da Federação Brasileira, um imenso museu de lem-
branças e riquezas i-rã passadas.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREflNHA NELE -
NA LINHARES) - Concordo com a proposta e acho que
teríamos algumas questes difíceis de serem ul-
trapassadas, devido ao ccnt ral isino do p oder eco-
nôrnico e ao problema da condução da política eco
nômica. Em termos de mineraço, minas e meta lur -
gia, o Governo Federal e responsvei pela condu-
ço da política econômica. Deveria haver urna re-
forma substancial na Constituição p ara que vol -
tasse aos Estados a competncia para tratar des
sã questão.

A proposta e muito importante e eu gostaria
de complement-la no sentido de que se modificas
se o artigo 168, da Constituição Federal para que
ficasse claro e explícito a quem pertencem os re
cursos minerais. Dizemos em nossas aulas que per

tencem ao Estados, mas o fazemos por força de de
cisões judiciais ou por evolução histórica. As
constituições de outros naíses consignam que per
ten cem ao Estado ou a Naçõo, mas a nossa nada diz.
Seria o caso de acrescentar apenas isso. Seria
uma palavrinha apenas, urna coisinha muito peque-
na, mas muito importante.

Ainda com referõncia aos recursos minerais
deveria haver um plano de apl i cação , por parte

do município, das importncias arrecadadas pela

tributação federal e revertidas ao município. Es

ses recursos deveriam ser investidos na ativida-
de econômica e no destinados a construção de par

quês e fontes luminosas.
Outra questão a ser tratada e a mudança do

nosso modelo econômico de exportaçao de recursos
minerais. As pedras preciosas saem brutas de nos
so país. Se elas saíssem lapidadas, teríamos uma

receita muito maior.
No existe em Minas Gerais uma única escola

de lapidaço. É uma mudança que se faz necessi -

ria. Deveríamos tomar conscincia de nossa rique

za e utí 1 iz-la da melhor maneira possível. Deve
ríamos aproveitar mais esses recursos.

O SR. ANTONIO CARLOS COMES (ADVOGADO)- Que -

ria fazer um esclarecimento a ilustre Profa. Te-
rezinha, no sentido de que j a existe, em MinasGe

rais, uma escola particular de lapidaço em Teófi-
lo Otoni . Esta escola está sendo considerada o

segundo centro mundial de lapidação. Se a 1 lus -

tre professora visitar Teófi lo Otoni , vera que
lã existem mais de mil lapidadores. A escola foi

fundada este ano.
A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - Trata-se de uma escola particular.
Acho que deveria existir uma escola estadual,PoL
quanto esta é uma atividade econômica de grande

impor t n ci a

PROPOSTA DE LAURO HENRIQUE (INSTITUTO CULTU-

RAL NEWTON DE PAIVA) - Minha proposta é de maior

incentivo aos empregados, através da participa -
çao nos lucros e prejuízos da empresa, o que fa-
ria com que os próprios trabalhadores reconheces
sem sua responsabilidade na construção da empre-

sa.
Somos um país de capital livre, onde a atvi

dade econômica é uma atividade rígida. A nossa
Constituição consagra a participação dos traba -
lhadores nos lucros da empresa. Mas, no previ

a partic!paçõo do trabalhador nos prejuízos, .o-
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mo ocorre nos países desenvolvidos, a exemplo da
Alemanha e Suécia, onde os prejuízos também sao
repartidos.

Proponho, ainda, a reaplicaço dos lucros em
atividades produtivas que beneficiem a pr6pria
localidade.

DEBATE
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A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - Como somos uma sociedade em desen

volvirnento ainda emergente, que continua tentan-
do sair do seu estado de subdesenvolvimento, a-
cho que a reaplicaço dos lucros na atividade pro
dutiva e vLvel. Concordo com isto plenamente.
Mas, quanto a distribuiço dos lucros entre os em
pregados, a meu ver, acarretaria, também, a res-
ponsabi lidade da sua participação nas atividades
de risco da empresa, tendo que haver, também, a
distribuição dos prejuízos. No sei se o Econo -
mista Cndido Luis concordaria comigo neste as -
pecto. Temos que entender que somos um país capi
talista. A intervenção do Estado aqui no nos es
ta levando para o socialismo, mas para o capita-
lismo de Estado. Acho que se formos participar
do lucro teremos que participar dos prejuízos e

isto ninguém quer.
PROPOSTA DO SR. WILSON DE SOUZA - Gostaria de

tratar da questo da destinaço do superávit da
balança comercial brasileira, para pagamento dos

juros da dívida externa.
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O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI--

MA FERNANDES) - Acho que, atualmente, o problema

mais sério que enfrentamos no Brasil é justamen-
te o da renegociação da dívida externa. Contudo
entendo que esta no é uma questão que possa ser
considerada matéria constitucional. Realmente,
nos temos que buscar formas a serem apresentadas
aos nossos credores, compatíveis com o atual es-
tagio de crescimento da economia brasi lei ra. Te-
mos que garantir a nossa soberania nesta tomada
de posição. Agora, a meu ver, no cabe incluir -
mos na Constituição a forma de renegociaçao des-
ta dívida. Isto vai depender do nosso poder de

barganha com os credores internacionais, e naode
di s pos i t i vos constitucionais.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - No concordo com o professor.Acho
que os acordos internacionais so matéria consti
tucional. Alias, est previsto na atual Constitu
iço que todos os acordos internacionais devem
passar pelo Senado, sé que isto no vem sendo ob
servado. A competência foi delegada a uma sé pes
soa, que foi lã fora, buscou o dinheiro que quis,
e nos estamos pagando esta dívida. Não sabemos,
inclusive, até que ponto ela é legítima, uma vez
que nos, a Sociedade Civil, nêo fomos chamados a
participar desses acordos.

O SR. COORDENADOR (PROF. CÂNDIDO LUIS DE LI--
MA FERNANDES) - Quanto a isto, estou de acordo
com você. Temos que, de alguma forma, evitar que
na negociação da dívida externa brasileira, se-

iam adotadas formas no compatíveis com o nosso
crescimento e com a distribuição do produto da
nossa economia. Sé no concordo em que a formade
negociaço deva ser incluída na Constituição. A-
gora, acho que, na verdade, temos que discutir a
questão da legitimidade da dívida e a forma como
ela vem sendo renegociada. A entrada do Brasiino
FMI acarretou uma situaço dramática para os bra
si lei ros e no podemos admitir passivamente, que
este problema seja resolvido de forma autoritari
a pelo Governo.
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A SRA. VALÉRIA FERREIRA DE PAULA (EcON0MIs -
TA) - No sei se todos sabem que a taxa de juros
que o Brasil paga aos banqueiros internacionais,
'spread'', e uma das taxas mais altas do mundo,
sendo, inclusive, maior que a taxa paga pela Ni-
cargua, por que e considerada urna taxa de ris
co. É importante que a sociedade part icine e pres
sione - e daí a responsabi 1 idade que cada um d€
nos tem - e tenha acesso a toda a divul q aco so-
bre o assunto, porquo e inconcebível q ue um, país
como o nosso pague taxas no nível que está paqan
do.

O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI--
MA FERNANDES) - A Constituição deveria consagrar
apenas a soberania nacional nas negociações ex -
ternas. Gozando dessa soberania, o país decidira
o quanto de seu superóvit comercial seráutiliza
do para pagamento da dívida.

O SR. GERALDO VAGNER VIEIRA DE MELO - Estou
participando desse encontro, que para mim e mui-
to importante, porque me vi numa situação muito
delicada e tive que me ausentar do país por dez
anos.

Durante esse tempo procurei me aprofundar e
conhecer muito a situação lã fora para, quando

voltar, poder lutar contra as imoralidades come-
tidas em nosso país durante esses ultimos vinte
anos.

incrível a miséria do nosso país, princi -
palmente comparado com o nível de vida existente
lã fora. um absurdo os políticos, os juízes e
os militares serem isentos do imposto de renda

quando todos nós somos obrigados a paq-lo. suma
vergonha que os nossos políticos sejam to dema-
gogos e exploradores.

Espero, apenas, que a Constituinte possa me-
lhorar alguma coisa, porque, se assim no for,
só me restará ir embora novamente.

O SR. LAURO HENRIQUES (ESTUDANTE DE ECONOMIA)
Gostaria de fazer uma sugestão para que a ma-

téria Moral e Cívica seja ministrada em todos os
níveis da educaçõo, para que possamos conhecer e
ter condições de discutir a Constituiço.

O SR.ANDERSON FIGUEIRA - Acho importante no

só que sejam colocadas e discutidas propostas pa
rã serem encaminhadas a Constituinte. 9 necessó-

rio seriedade para que a Constituição no fique
só no papel e sim para que seja colocada em pr-

ti ca.
A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - Virias propostas, que esto sendo
aqui apresentadas, j à constam do texto constitu-
cional. Podemos ver, ento, que a nossa Constitu
iço no esta to obsoleta; foram aqueles que a

executaram que o fizeram em desacordo com seus

preceitos bósicos.
Esbarramos com um problema sério, que éonos

so direito instrumental ou direito processual
que trata da capacidade do povo de comparecer em
juízo e que existe de forma diminuta. A própria
aço popular foi vedada ao analfabeto por muitos
anos e apenas agora com a aço civil e com a pos
sibi lidade de o analfabeto votar é que ele esta

tendo acesso.
Somente agora estamos cuidando dos crimes cha

mados do "Colarinho Branco". No temos previsão
processual para cobrança de medidas de política
econômica que no foram colocadas em prtica. No

temos possibilidade, por exemplo, de ir a juízo
para cobrar do legislador se o plano cruzado no
der certo. Isso é um problema de Direito Proces-
sual. Ainda no temos o instrumento para isso
Trata-se de um problema da própria conjuntura na
cional. Os nosso constituintes no vo apenas cui
dar da Constituição, eles vo ter que reelaborar
novas normas processuais para que a populaço pos
sã fazer suas cobranças. Atualmente, o Poder Ju-
diciório é o i5nico órgo a que se pode recorrer
para fazer cobranças. O Legislativo existe para

legislar eo Judiciário éo inico vínculo instru
mental de que o povo dispõe para fazer suas co-
branças. Infelizmente é vedado o acesso do povo
ao Judiciário, por falta de leis próprias.

A SRA. DOMINGAS JORGE (MOVIMENTO DE LIBERDA-
DE DEMOCRÁTICA) - Mais uma vez estou aqui para
discutir sobre a questão do Fundo Monetário In -
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ternacional . ia que estamos na época da democra-
cia podemos dizer " no " ao FMI. O que a professo
rã acha disso?

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NALINHARES) - Amoratria unilateral colocaria
o B ras i 1 numa si t uaço di f íc i 1 . Se dissermos no
ao FMI , poderemos sofrer um boicote internacio -
na]. O Brasil teria que mudar seu di recionarnento
político e no sei se teria condições de faz-1o.

O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI--
MA FERNANDES) - Acho que o "no' ao FMI já esta
ocorrendo, de uma certa forma, quando neqociamos
sem imposiço do Fundo, como ocorreu em anos pas
sados. O simples fato de no panar a dívida, tra
ria serias conseqUências para todo o País, que se
isolaria do cenário internacional. Um rompimento
financeiro poderia implicar num envolvimento co-
mercial. Ficaríamos sem  suprimento do etr6leo
e as nossas reservas no so suficientes para a-
tender a demanda. No conseguiríamos importar in
sumos indispensáveis ao desenvolvimento econmi-
co. Enfim, seríamos vítimas de boicote e represa
lias no plano internacional. Deve-se pensar mui- -
to nestas conseqUncias para adotar uma soluço
to drástica. E possível garantir a soberania na
negociação da dívida externa. No se trata de re
pudiar a dívida totalmente, mas, de termos o po -
der de barganha, poder que o País possui na comu
nidade internacional, para conseguir negociar a
dívida externa em bases mais adequadas.

O SR. SANDRO MAGALHÃES - Nos, brasileiros,
contraímos uma dívida que pode nos parecer ilegí
tima. Mas ela e legítima, e se contraímos essa
dívida temos que pagã-Ia, infelizmente.

O SR. JOÃO NORBERTO (ESTUDANTE DE ECONOMIA
NA PUC-MG) - A Sra. falou que a Constituição Bra
sueira previ que o lucro pode ser distribuído
entre os trabalhadores e o prejuízo no. Na pr-
tica, a questão da dívida externa retrata o con-
trrio muito bem. No período chamado de 'milagre
b rãs i lei co' a economia cresceu ataxa de 12?' ao
ano, e foi o p eríodo de ii,aior arrocho salariaL

Embora a Constituição no diga que o trabalhador
vai assumir os prejuízos, na pratica, eles sao as
sumidos pela classe trabalhadora. Veja-se, por
exemplo, o caso do ultimo pacote, o do emprsti-
mo compulsório, que serviu para cobrir o déficit
publico da SIDERBRAS. Por isso, quero discordar
do companheiro Sandro , que disse que temos quepe
gar a dívida externa. Acho que temos que pagã-Ia
mas no com esta taxa de juros atual, pois é sim
plesmente impossível. -

O SR. RICARDO SOSTENES - Alem do Brasil, exis

tem outros países devedores, como o México, por

exemplo. Se fosse feita unia aliança entre eles
isto no atenuaria as conseqUências do boicote ?
No poderiam esses países impingir, também, um

boicote aos países desenvolvidos?
A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - O Brasil tem muito mais relações
económicas do que os outros países da América Lã
tina e África. Normalmente as alianças so fei -
tas por aproximação geogrfica e no, mais, por

aproximação de índices econ6micos. A América Lã
tina j a tentou a ALALC, uma replica do Mercado Co
mum Europeu e no deu certo. Digo isto, mas no
sei se o Prof. Candido concorda. Estávamos tro -

cando batatas.
Em termos de troca, o nosso país está defasa

do. Não temos o que trocar. Isto porque temos par
cena com os países mais desenvolvidos. O tipo
de negociação é que tem que ser alterado. O Bra-
sil tem que rever o seu poder de barganha, entre
gando a mesma quantidade de ferro pelo mesmo pra
ço, e no entregando mais ferro, pelo preço de dez
anos atrs. Nossa troca esta defasada.

O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI- -

MA FERNANDES) - Gostaria de complementar dizendo

que a questão e que o peso da dívida dos países
latino-americanos e muito expressivo. Se eles se
recusassem, em bloco, a pagar suas dívidas, isto
iria contribuir para a falncia das orqanizaÇoes
econômicas mundiais. Celso Furtado propEe esta
estratgia - "cartel de devedores", que se asso-
ciaram para buscar uma soluço tinica. A soluçao
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deveria ser negociada conjuntamente, deveria ser
5nica e beneficiaria todos esses países, no ape
nas a economia brasileira. Não tanto a força e
conômica, mas a própria pres-o que re p resenta a
dívida conjunta desses países sobre os credores.
Na medida em que cinco países - Brasil, México
Venezuela, Chile e Argentina - no paaassem,	o
5 is tema Financeiro Internacional iria atal nc a
e ento teria que ser estabelecida unia nova	or-
dem financeira internacional. Neste sent ido e que
Celso Furtado propõe a negociaço, para que	se
reestruture a ordem econômica vigente buscando
urna outra mais justa.

O SR. GERALDO WAGNER - Quero comentar algo so
bre a nossa dívida, baseado na experincia e nas
observações que fiz durante quatro anos em que
estive fora do País.

Entendo que no vamos pagar essa dívida en -
quanto prevalecerem os interesses pessoais -	os
lO que têm que entrar no bolso de cada um. in
crível que os nossos ex-Ministros e generais te-
nham condições de possuir palócios nos Alpes Suí
ços e andar de Mercedes, enquando a populaço mor
re de fome. Por que a Secretaria da Receita Fede-
ral no faz uma veri fi caço apurada nessas decla
rações de imposto de renda?

Enquanto esses so os verdadeiros culadospe
Ia nossa dívida, nós e que devemos paqô-la?

O SR. HUMBERTO - Acho que o povo deveria par
ticipar mais efetivamente das discussões sobre a
Constituinte. No podemos deixar que as coisas
simplesmente aconteçam em Brasília e de p ois cul-
par os políticos. Corno disse a Profa. Conceição
Tavares, nos temos que fazer pressão em cima dos
Deputados e Senadores, para que eles sejam repri
midos em seu poder. É preciso descobrir formasde
organizaço eficientes, para que nos façamos ou-
vir.

O SR. JOSÉ GERALDO MENDONÇA JLJNIOR (EcoPloMis
TA) - Por estar trabalhando em programas sociais
da Nova RepGblica, tenho estado em contato com o
povo, através das Associações de Moradores. Jul-
go que esta e uma forma de organização adequada
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e, no Brasil, a única que, no momento, vem deseri
volvendo trabalhos em favor da comunidade.

Quanto aintervenção do Estado na economia.
ela se faz necessória em vários setores, princi-
palmente nos investimentos sociais de longo pra-
zo. Critico, contudo, a atuação do Estado em ou-
tras áreas, como, por exemplo, no caso do	Hotel

de Araxô.
Quanto ao problema da dívida externa, acredi

toque tivemos um avanço nas negociaçOes e não po
demos, simplesmente, deixar de panar.

O SR. COORDENADOR (PROF. CÂNDIDO LUIS DE LI- -
MA FERNANDES) - O fato de se negociar, sem estar
atrelado ao Fundo, ja e um grande passo. O pro -
gresso da negociação esta nesta parte. Acho que,
com o Plano Cruzado, as atenções se concentraram
na questão da inflação, esquecendo-se da negocia
çao da dívida. Na medida em que estamos conse-
guindo o combate a infiaço, devemos buscar, co-
mo meta prioritria, a questo da negociação. Não
equacionando esse problema seH impossível reto-
marmos o crescimento da economia brasileira, nos
próximos anos.	preciso que se assegure a redis
tribuiço dos frutos e a conduçãoda negociaço,
para que seja retomado o crescimento económico.

A SRA. ANA SILVANO - Como no dia quinze de no
vembro próximo elegeremos aqueles que vo elabo-
rar a nova Constituiço, penso que e indispens
vel a criação de mecanismos que nos permitam co-
brar deles a inserção, no texto constitucional
das aspirações populares. 9 preciso fazer cobran
ça aqueles que nos representam.

PROPOSTA DO SR. ANTONIO CARLOS GOMES (ADVOGA
Do) - Proponho a isenção do paqamento de despe
sas judicirias nas Ações Populares e Mandados de
Segurança, já que a atuação do indivíduo foi mo-
tivada pelo descumprimento, por parte do DrOpriO
Estado, de norma jurídica a que est. vinculado.

A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-
NA LINHARES) - J5 existe o sistema da insençode
custas, quando comprovado que os ganhos do indi--
víduo nõo comportam o seu pagamento.
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1? e 2? graus, para que, ao concluí-]os, o jovem
já tenha alguma formação e no apenas para que

seja a base para o curso superior.
A SRA. COORDENADORA (PROFa. TEREZINHA HELE-

NA LINHARES) - Quanto ao salrio do funcionalis-
mo publico, somente uma reforma administrativa
que e reivindicação de quase todos os Estados,po
dera resolver, em parte, o problema.

- Sobre a api i caço dos lucros das empresas.
nao podemos perder de vista que somos um país ca
pitalista. As empresas s6 tero interesse emapli
c-lo dessa forma se houver um plano de incenti-
vos.

A atual Constituição prevê a construção de
creches (ou convênios), dado ao nu- mero crescen-
te de mulheres que trabalham fora de casa. Mui-
tas vezes a culpa é nossa, ou por desconhecermos
nossas leis ou por no sabermos exigir o seu cum
p r 1 me n t o.

Quanto ao ''horário corrido", em termos de Di
rei to, essa é uma decisão interna da empresa, des
de, í claro, que observado o limite de horas es-
tabelecidona legislaçoordinria. Muitas empre
sas reduzem o horério de almoço, mantendo restau
rante na prôpria empresa, para evitar muita per-
da de tempo na jornada de trabalho.

Cabe ressaltar que o período aasto pelo em -
pregado para se deslocar de sua residência até o
serviço e vice-versa, é considerado horriodetra
balho para fins de Previdência Social.

Finalmente, vamos falar sobre a educaço. Com
a distorço dos recursos econômicos no Brasil e
com a nao apreciação das áreas sociais, ha_ uma
grande defasagem de recursos para a Educação. Eu
que sou professora na érea federal, de Direito
o bservo que, ao final do ano, ficamos sem recur-

s os para comprar o tnico material que utilizamos,
ou seja, o giz. Imaginem, ento, a defasagem e-

xi stente naquelas escolas que têm ambulat6rio e/
Ou laborat6rio, como as escolas de medicina, far
macia, o Hospital das Clínicas, onde os gastos

1 com material so muito grandes. Penso que a situ
açao deles deve ser ca5tica no fim de cada ano.

No Brasil, o acesso ao Judiciário muitodi--

fícil. O Juizado de Pequenas Causas facilitaria
a ida do povo aJustiça, dispensando-se, inclu-
sive, a atuação do advogado. Talvez por isto ve-
nha sofrendo muitas restriçes por parte da OAB.

imprescindível a modernização da Justiça e
a criação de outros instrumentos que propiciemao
povo se manifestar contra os atos abusivos do Es
tado - ações contra danos ao meio ambiente e da-
nos pai sagíst i cos , por exemplo. O primeiro oasso
ja foi dado com a chamada Aço Publica Cível.

Com o amadurecimento político e econ6mico j
se fala em "crime do colarinho branco" e crimede

responsabilidade. Este e um caminho natural para
uma Nação que esta amadurecendo.

PROPOSTA DA SRA. ELIZABETE GUEDES (DA SOCIE-
DADE MINEIRA DE ENGENHEIROS)

1. 9 preciso resolver a questão da disparida
de salaral entre os funcionários pôbl icos. 

Há 
a-

queles que ganham salrios astronmicos, como os
Deputados, que indiretamente so funcionrios pú
blicos, enquando 

há os que no canham nara sobre

viver.
Os aumentos no deveriam ser inversamente pro

porcionais aos salrios?
Quando uma empresa privada paga alto salri-

os, o problema dela. Aqui, o problema nosso,
porque eles so pagos com nosso dinheiro.

2. O lucro das empresas deve ser investido
em benefício de sua comunidade, com a criação de
creches, restaurantes, assistência médica e odon
tolc5gica, cursos profissionalizantes e tambmdis
tribuiço aos pr6prios empregados.

3. A jornada de trabalho deve ser contínua
com fornecimento de refeições a preços populares,
e o horário das empresas deve ser diferenciado
O objetivo dessa medida é o descongestionamento
do tráfego e a economia, tanto para a empresa
quanto para o trabalhador.

4. O ensino profissional izante deve ser deres
ponsabi 1 idade do Estado, e deve ser ministradono
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grande a distorço. Parece-me que jh uma
emenda reformulando a questão e determinando um
aumento na verba para Educação. Vamos ver se me-
lhora a situação das escolas, para que elas pos
sam tomar um sentido profissionalizante já na 8a.
se ri e.

A SRA. ELIZABETE GUEDES - Um qrande número dc
pessoas pra seus estudos ainda no l qrau. Elas
saem da escola sem saber coisa alcjurna, sei ter
uma profissão definida

necessrio o aspecto profissionalizante das
escolas porque, ao dei xá- Ias , as pessoas _íã uo -
deriann contar com uma profisso. Existe escola
profissionalizante somente nas áreas que núc de-
pendem de laboratc3rio, ambulat6rio, e que s qas
tam o giz. Na verdade, o governo precisa ampliar
a oportunidade de profissionalizaço.

Quero, ainda, lembrar que o Sim p dsio terá con

ti riu idade com a real i zaço , dia 11/09, as 9,00 ho
ras, da discussão sobre o tema "Saúde e Constitu

inte". Atuaro como debatedores os Srs. Carlos A
pari cio Clemente, José Maria Borges, Raquel Ma-

ria Rigotto e Sraio Prouca. Informo que a Assem
blia estafazendo gravar todos os trabalhos do
Simp6sio em video cassete para posterior distri-
buiço a qualquer entidade interessada.

Agradeço a todos e dou por encerrado os tra-
ba 1 hos

(Levanta-se a reunião.)

O SR. COORDENADOR (PROF. CANDIDO LUIS DE LI- -
MA FERNANDES) - As propostas dos Srs. Berions Fa-
ria, advogado, Maria do Carmo Ramos, Funcionaria
Pública e Magda Santiago, estudante de Comunica-
ço, no foram colocadas em debate por no serem
pertinentes. Serão discutidas, oportunan!ente,quan
do forem realizadasrealizadas as sesses referentes aos te
mas "A Educação e Segurança Pública.

A SRA. PRESIDENTE (NATÁLIA/DE MIRANDA F REI -
!F) - Antes de encerrar os trabalhos quero, em
nome da Comisso Organizadora do Simp6sio, agra-
decer a presença do Professor Cndido Luis de Li
ma Fernandes e da Profa. Terezinha Helena Linha-

res que, de maneira brilhante, coordenaramos tra
balhos deste painel. Aprendemos muito com eles
Odebate foi valioso. A participação doplenr;o
foi excelente.

Agradeço, também, a todos que esto partici- -
pando do Simpósio, especificamente do Painel so-
bre a intervenço do Estado na economia.
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PROPOSTAS CONSENSUAIS

1. As empresas estatais ou privadas, serão
obrigadas a promover a reaplicaço direta ou in-
direta de percentual de seu lucro 1 íquido, apura
do em balanço anual, em atividades económicas que
promovam o desenvolvimento social e económico dos
municípios ou reqies onde estao instaladas ouvi
erem a se instalar. (Samuel Franklin de Miranda-
Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Ge-

rais)

2. O Estado aplicarade forma transparente e

justa as designações orçamentarias, através de

Planejamento Econômico, garantindo, assim, uma

justa distribuição de rendas ao povo. (Dr. Ant6-
nio Carlos Ferreira; Roberto Pires da Silva, do

Instituto Cultural Newton de Paiva Ferreira).

3. Complementaço do artigo 168 da Constitui
ço para determinar a propriedade dos recursosmi
nerais: dos Municípios, dos Estados e da União
(Terezinha Helena Linhares - UFMG).

. Realizar uma reforma tributaria ampla e
justa, que dote os municípios brasileiros de re-
cursos suficientes para promoverem, de forma au-
tonoma, o seu desenvolvimento. (Roberto Pires da
Silva - Instituto Cultural Newton de Paiva Fer -
rei rã)

5. A Constituição deverá determinar o percefl
tua] mínimo de aplicação de lucros líquidos defi
liais ou sucursais de empresas multinacionais em
território nacional. (Valéria Ferreira de Paula,
Terezinha Helena Linhares, Cndido Luis de Lima
Fernandes)

6. O Brasil dever5 associar-se aos demiais pa

Ises devedores do 3? mundo, para renegociarem
em conjunto, suas dívidas externas. (Ricardo So
tenes, Sandro Magalhës , Joo Norberto, Geraldo

Wagner)
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PROPOSTAS NÃO CONSENSUAIS E NÃO LIGADAS AO
TEMA

1. Deverá ser mantida a redaço dada ao arti
go 163 da atual Constituição Federal, acrescido
com a abertura de um 2? pargrafo que ficara com

a seguinte redaço:
§ 2? - A Intervenção de que trata o artiqoan

tenor e seu § 19, no poderá ser efetuada por
simples Decreto, Resolução ou Portaria, sob peni

de crime de responsabilidade contra o seu infra-
tor, cuja aço poderáser proposta por qualquer
um do povo, sem qualquer veto do Procurador-Ce -
rã] da Repuiblica. (Antonio Carlos Comes - Advoqa

do). -
2. Fica arrebatada da futura Constituição Fe

deral a figura do Decreto- Lei, ressalvados os ca
sos de decretação de Medidas de Emergncia, que,
no sendo votadas dentro do prazo irnprorrogvel
de 60 dias pela maioria absoluta dos membros das
duas Casas Legislativas, ficarão automaticamente
revogadas, salvo as que versarem sobre calamida-
de publica. (Antônio Carlos Comes - Advogado).

3. Será obrigatória a incluso da disciplina
Educação Moral e Cívica nos currículos de todos

os níveis de ensino. (Lauro Henriques - estudan-
te de Economia no Instituto Cultural Newton de

Paiva Ferreira).
4. o Estado arcará com todos os meios de pro

fissionalizaço nas escolas particulares ou p -
bi icas. O ensino de 19 e 2? graus será profissio
nalizante. (Elizabeth Guedes - Sociedade Mineira

dos Engenhei ros)

PROPOSTAS NÃO CONSENSUAIS

1. A União Federal, os Estados e Municípios

poderão promover desapropriação da propriedade
particular, mediante justa indenização a preçode
mercado, levando-se em conta as particularidades
de cada regio, assegurando ao proprietário a li
vre posse da coisa objeto da desapropriação, at
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que o Poder Ptiblico pague integralmente o preço
fixado para a respectiva indenização. (Antônio

Carlos Comes - Advogado).
2. Sera reduzida para 6 horas dirias a jor-

nada de trabalho. (Roberto Pires Silva - Institu

to Cultural Newton Paiva Ferreira).

3. O trabalhador deveráparticipar dos lu-

cros das empresas. Os lucros das empresas serão

aplicados em benefício das regiões onde se loca-
lizarem. (Lauro Henriques - Instituto Cultural

Newton de Paiva Ferreira).

i. Serádestinado anualmente percentual no

superior a 10°/ do superávit da balança comercial
brasileira para o pagamento dos juros da dívida

externa. (Wilson de Souza).

5. Estaro isentos do pagamento de custas pro

cessuais as ações populares e os mandatos de se-
gurança contra atos arbitrrios na área econômi-
ca, praticados por õrgos governamentais. (Antô-

nio Carlos Comes - Advogado).

6. Deverá ser fixado teto mínimo e mximo pa
rã os salrios, corrigindo-se as grandes distor-
ções existentes. O sa1nio mínimo devera ser su-
ficiente para uma família viver bem. Os aumentos
deverão ser inversamente proporcionais aos ní -

veis salariais.

7. Os recursos minerais serão extraídos, ma-

nipulados e manufaturados nas próprias regioesde
origem. (Maria da Conceição Gomes Campos).

8. Os lucros das empresas sero empregados
preferencialmente em atividades que promovam obem
estar social de seus empregados. (El izabeth Gue-
des - Sociedade Mineira de Engenheiros). -

9. A jornada de trabalho serácontínua e nao
Coincidente, em todos os ramos de atividades. (E
l'zabeth Guedes - Sociedade Mineira de Engenhei
ros).

10. O Governo Brasileiro devera decretar a mo
rat6nia unilateral na questão da dívida externa.
Dorningas Jorge - Movimento de Mulheres da Barra

gem Santa Luci a)
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PROPOSTAS NÃO DISCUTIDAS E NÃO LIGADAS AO
TEMA

1. Deveraser legalizada a profissão de dete
tive particular, criando-se a Ordem dos Deteti -
ves Particulares do Brasil. (Benoni Faria - Advo
gado)

2.0 sistema judiciário será reestruturado
social e economicamente, devendo o ru cumprir
sua pena em liberdade condicional limitada, jun-
tamente com sua família e a sociedade, devendo a
inda ter seu emprego assegurado por lei. ( Maria
do Carmo Ramos - Assembléia Legislativa).

3. Devero ser construídos calabouços, desti
nados aos criminosos de grande periculosidade
restringindo-se sua alimentação a duas vezes por
semana e a um litro de água por dia. (Maria doCar
mo Ramos - Assembléia Leg i s a t i va)

+. Seráobrigat6ria a construção de alber -
gues, hospitais e asilos para abrigar mendigos e
menores abandonados. (Onofre Roberto - Funcioná-
rio Publico aposentado).
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