
VI CONGRESSO BRASILEIRO DE
ECONOMISTAS

APRESENTAÇÃO
Realizou-se em Brasília, no período de 29 de setembro

a 2 de outubro pp., o VI Congresso Brasileiro de Economistas,
do qual participou um representante da equipe técnica do
INDICADOR.

Na oportunidade, muito se debateu acerca dos principais
problemas econômicos e sociais que afligem o pai':, e a categoria
pôde discutir e formular teses para a Constituinte que se
aproxima.

Entre os temas abordados, destacam -se : A Estrutura Tri-
butária, Reforma Financeira, Estado e Iniciativa Privada, Ga-
rantias e Direitos Básicos dos Trabalhadores, Políticas Públicas,
entre outros.

Participaram do encontro renomados economistas, repre-
sentando diferentes escolas e visões de política econômica.

Na impossibilidade de se registrar, no espaço deste bole-
tim, todos os debates ocorridos no encontro, o INDICADOR
optou por publicar a conferência de abertura, proferida pelo
prof. Dércio Garcia Munhoz, um resumo do painel "A Estrutura
Tributária e a Partícipaçifo dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios na Receita Federal", apresentado pelo
prof. Mário Tinoco, e a minuta da Carta de Brasília, com as
principais propostas apresentadas no Congresso.

Agradecemos a co/aboraçio dos professores Dércio Gar-
cia Munhoz e Mário Tinoco, que autorizaram a pub/icaçâb de
seus textos com as alterações efetuadas.

PALESTRA DO PROFESSOR
DÉRCIO GARCIA MUNHOZ

Os economistas brasileiros têm tido uma participação muito
ativa na vida do país. Se estamos vivendo um momento de alvorecer,
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de ressurgimento de alguma coisa importante no seio da sociedade,
deveremos lembrar, nesse momento de reencontro, que, desde a pri-
meira ocasião em que a Nação se lançou à campanha pelas diretas,
os economistas brasileiros participaram intensamente, mobilizados
pelo Conselho Federal de Economia, Federação Nacional dos Econo-
mistas, Conselhos Regionais, Associações e Sindicatos. Na campanha
pelas diretas, movimento pelo surgimento da Nova República, na
campanha de Tancredo Neves e Sarney, na aliança de diferentes for-
ças da sociedade no sentido de que o país reencontrasse os seus ca-
minhas, os economistas sempre estiveram presentes. Se estiveram pre-
sentes, têm responsabilidades, e, se as têm, são, quer queiram quer
não, co-partícipes das decisões que são tomadas neste país na área
econômica. E quando eu digo que são co-participantes, longe de mim
pretender que desempenhem o papel de uma classe privilegiada. En-
tretanto, chegou o momento de repensarmos a posição dos economis-
tas no contexto maior da formulaçãodapolítica econômica no Brasil.

Depois da fase das diretas, nós tivemos a expectativa pela ma-
terialização da Nova República, a ansiedade pelo que viria, de que
forma se iriam materializar os sonhos dos economistas, e da socieda-
de. A Constituinte se colocava, pois, como uma etapa futura a colo-
car parâmetros, delineamentos que pudessem assegurar, na implemen-
tação da legislação ordinária, um país diferente. Assim, estamos ven-
do que a campanha da Constituente foi colocada como uma etapa
para que aquelas coisas que tínhamos construído como ideal não fi-
cassem superadas pelos acontecimentos ou pela marginalização da so-
ciedade. A mobilização que os economistas tiveram aconteceu no bo-
jo de uma mobilização da sociedade, que desaguou num novo gover-
no. As expectativas, os créditos de confiança foram uma consequên-
cia imediata e necessária. Mas agora nós começamos a discutir o
futuro.

Nós estamos, há décadas, à espera de um país diferente. O fe-
chamento político foi traumático nesse país: foram 20 anos. Talvez,
boa parte das pessoas presentes jamais tenham votado nesse país, ou
votaram apenas em eleições regionais. Com o fechamento político,
configurou-se um esquema em que a sociedade passou a ser contro-
lada pelo Estado e esse controle foi sufocante. O Congresso resistiu
bravamente, e esta resistência, nos anos de autoritarismo, nos mos-
trou a importância de um regime com representação popular. As cas-
sações mutilaram diferentes organismos. As perseguições marginali-
zaram indivíduos. O exílio foi o destino de muitos dos que procura-
vam batalhar por mudanças, no sentido do reencontro da Nação com
seu destino. O peso do autoritarismo se afigurou de forma quase irre-
movível sobre as Universidades. Vimos, com tristeza e impotência,
que, enquanto dávamos aulas, pelos corredores passava a polícia do
regime de força com cassetetes que, muitas vezes, eram maiores que
nossos alunos. Nós víamos, das janelas das nossas salas de aula, que
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os ônibus se colocavam ao lado da Universidade e, pela força, os poli-
ciais levavam professores ou alunos, para depoimentos e intimida-
ções. Os estudantes tinham medo de pensar, de pensar em economia,
nas coisas mais simples, por quê? Porque o instituto da delação era
presente nas salas de aula, nas salas de trabalho, em todos os lugares.
Os jovens em geral pagaram um preço alto durante o período de au-
toritarismo, com o peso da ação do Estado centralizado. Os econo-
mistas sofreram. Tiveram que se resignar e acomodar. Em muitas
oportunidades, puderam se rebelar, mas suas vozes não conseguiram
se fazer ouvir: foi o peso do Estado poderoso, num regime fechado.
Os 20 anos de autoritarismo fizeram com que as campanhas pelas di-
retas e pelo advento de um país diferente mobilizassem e trouxessem
tantas esperanças. E surgiu a "Nova República". Agora os economis-
tas se reunem num Congresso que foi definido há muitos meses atrás,
quase no final do ano passado. Quando se discutia a data do Congres-
so, tentamos, no Conselho Federal de Economia, realizá-lo em Brasí-
lia, no mês de abril, logo em seguida à posse do novo governo, quan-
do se estaria discutindo sua política econômica. As dificuldades para
sua realização em abril fizeram com que fosse transferida a data para
setembro/outubro. Aquele desejo de que tivéssemos um momento
adequado provocou uma coisa muito interessante: como a "Nova Re-
pública" sofreu avanços e retrocessos, certezas e incertezas, a data
que pensávamos anteriormente para discutir a política econômica
tornou-se precoce e essa oportunidade atual mostra-se perfeitamente
adequada porque, com os avanços e recuos, é agora que a "Nova Re-
pública" parece começar a caminhar. Estamos, portanto, numa data
muito importante, porque os economistas são chamados para discutir
a Constituinte. Mas que país nós vamos configurar nas ações do pre-
sente, para que tenhamos uma Constituinte que atenda aos anseios
e às necessidades da sociedade? Devemos avaliar, neste momento, o
débito que ainda existe para com a sociedade. Neste Congresso, dis-
cutiremos não só a Constituinte, mas também esse débito. Quem são
os devedores? Eu diria que a "Nova República" se apresenta como
a devedora da Nação porque, passados seis meses do advento do novo
governo sob o apoio generalizado e o crédito de confiança, a "Nova
República" se mostra manietada, amarrada. Quando passamos pela
periferia das grandes cidades, surpresos e chocados, descobrimos que
os milhões de desempregados, aos quais se levou uma mensagem de
esperança há um ano, continuam desempregados. A diferença é que,
à época da campanha das diretas, estavam desempregados e esperan-
çosos e, hoje, estão desempregados e desencantados. É uma divida
da "Nova República". Quando passamos pelas ruas das grandes ou
médias cidades, continuamos encontrando milhares de pessoas aban-
donadas, mendigando a sobrevivência. O que se pretendia era um país
com sensibilidade social.

A "Nova República" ainda não viu os trabalhadores fantasmas,
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ou seja, 15 milhões de trabalhadores empregados que não têm regis-
tros e estão à margem dos benefícios da legislação trabalhista, das
campanhas salariais e não têm atendidas as suas necessidades mais ele-
mentares. Continua a presenciar, com indiferença, os pequenos agri-
cultores que tiveram flutuação de safras, e se tornaram inadimplen-
tes. Para eles o tratamento cintinua sendo exclusivamente bancário.
Não era isso o que se esperava.

Desde a posse do novo governo, vemos que se procura aumen-
tar os tributos, em vez de se adotar alguma medida de justiça fis-
cal. Como podemos admitir como normalidade a elevação das ta-
xas de juros, ao vermos privilegiada ainda mais a especulação finan-
ceira. A reforma fiscal está quase perdida. Pensava-se uma reforma
fiscal acoplada a uma descentralização administrativa com estados e
municípios fortalecidos politicamente e com reforços de recursos e
responsabilidades que lhes garantiriam maior autonomia. Paralela-
mente se faria alguma coisa diferente para que o Estado aprofundas-
se e ampliasse os investimentos sociais. Entretanto, o que temos pre-
senciado, estarrecidos, são as propostas da "Nova República" de exe-
cução do orçamento onde o aumento de impostos e a redução de des-
pesas são direcionados para cobrir o custo astronômico da especula-
ção financeira. Os déficits orçamentários são mal explicados.

Na "Velha República", determinadas instituições governamen-
tais mantinham a desinformação como técnica para que a Nação não
percebesse que a especulação financeira carcomia nossas riquezas. A
Nação continua não sabendo a realidade das contas públicas. Não é
possível que diariamente as notícias na "Nova República" sejam no
sentido de que os gastos governamentais são tão excessivos que deter-
minam o crescimento rápido da d (vida pública, o aumento da taxa de
juros, etc, quando, na verdade, os déficits públicos são explicados,
pura e simplesmente, pelo custo da especulação financeira. Nos déf 1-
cits da "Nova República" tem que ser considerada a questão das Uni-
versidades, dos hospitais e de outras áreas sensíveis, que foram aban-
donadas. As Universidades encontram-se desprovidas do mínimo para
o funcionamento assim como os hospitais. Não existem recursos para
os investimentos nas áreas essenciais. Existem recursos apenas para
cobrir uma especulação financeira jamais vista neste e, talvez em
qualquer outro país do mundo.

Se a "Nova República" tem débitos, os economistas também
os têm. Impotentes, sua atuação foi comprometida, no passado. Mas,
e na "Nova República"? O que os economistas dirão? Nós teríamos
que encontrar uma nova justificativa e isto é praticamente impossí-
vel. No presente, estamos em processo de acomodação, que entendo
como normal. Se trabalhamos tanto para que tivéssemos um país di-
ferente, um crédito de confiança deveria ser aberto, de imediato, ao
novo governo, na espera de novas posturas e de mudanças qualitati-
vas que configurassem um país diferente. Mas, o débito dos econo-
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mistas no presente começa a se avultar, porque o processo de formu-
lação de políticas econômicas tem seguido trâmites, formas e proces-
samentos ortodoxos, tradicionais, da "Velha República". Quando
se pensava que, com o advento do novo governo, fruto de um movi-
mento de mobilização popular, teríamos uma discussão mais aberta
sobre o que se deveria fazer para que os problemas mais emergentes
da Nação fossem resolvidos ou se tentasse amenizá-los, o que nós ve-
mos é o fechamento da máquina governamental e a repetição de
atitudes típicas do governo anterior.

No momento, configura-se ainda mais nítida a necessidade de
mobilização popular. Aqueles que são responsáveis, no presente, pela
formulação da política econômica e nos quais depositávamos espe-
ranças de que fizessem coisas diferentes, estão sendo pressionados
por um tipo de mobilização que não é a popular. A sociedade é com-
posta de muitos e diferentes segmentos. Existem segmentos que, em
determinados momentos, como agora, se encontram mais organiza-
dos e exercitam as pressões sobre os governantes. Se a sociedade, nes-
te momento, não se mobilizar para se fazer presente no jogo de pres-
sões, não teremos soluções adequadas, ainda que os elementos que es-
tão à frente da política econômica tenham maior sensibilidade para
os problemas sociais. A ausência de mobilização política responde,
em grande parte, pelo que está se configurando neste país, ou seja,
a ausência de propostas reformistas mais profundas.

A falta de propostas reformistas poderia ser sintetizada por um
ponto: se quisermos discutir mudanças neste país, teremos que discutir
políticas de rendas. Quando se fala em pacto social, política salarial e
política de juros e não se fala em política de rendas, não se está discutin-
do a essência das coisas. De que modo poderemos ter um reforço da
economia, com recuperação da produção, se não tivermos uma política
de rendas? Como poderemos dizer aos líderes sindicais que eles devem
comparecer às mesas de negociação, se não falarmos em salário real?
Estamos, muitas vezes, oferecendo aos trabalhadores apenas as con-
quistas que eles já alcançaram, em anos de lutas, perseguições e bani-
mentos de lideranças sindicais.

Inquieta-me pensar que do entusiasmo do movimento das ruas,
num primeiro momento, à passividade ligada à esperança num segun-
do momento e ao posterior sentimento de desencanto, se segue, nor-
malmente, um quarto momento, o da repulsa e da revolta, que se
configura num movimento pela força ou pelo voto. Este não será um
voto afirmativo, mas sim negativo: "nego o voto a quem me trouxe
tanta desesperança, a quem me trouxe a esperança e o desencanto, a
quem negou as propostas da praça pública". Quando faço aqui um pro-
nunciamento e faço menção ao "ciclo da maldição" não me coloco
em oposição à "Nova República", O que estou querendo dizer é que
a "Nova República", para ser preservada, depende da nossa luta hoje.
Hoje devemos nos aliar ao Governo e ao Congresso, toda a sociedade
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e os economistas devem ser participantes, na luta para que as coisas
que sonhávamos possam se concretizar. Temo que, completado o ci-
cio da maldição - o da repulsa ao governo -dificilmente poderemos
antever um futuro que tenha alguma ligação com aquilo que foi so-
nhado. Se não enfrentarmos um período de tréguas, dado que o Go-
verno se perdeu no meio das propostas e pressões das oligarquias,
quantos anos não levaremos, quantas gerações? O momento, portan-
to, é o momento do debate e eu faço votos de que o Congresso de
Economistas sirva para isto: debate, resistência e pressões. Não se po-
de aceitar o que se está configurando, em termos de política econô-
mica, neste país. A política econômica de um governo que é fruto de
um movimento popular tem que ser uma política que considere a Na-
ção como um todo. É inaceitável que se faça discurso de política eco-
nômica voltado para a Av. Paulista. O discurso da política econômica
tem que ter uma mensagem voltada para a Vila Maria e, não, para a
Av. Paulista porque ou nós fazemos alguma coisa com bases amplas
de apoio ou reconstruiremos um Sistema oligárquico. Os economistas
neste momento não podem ficar em silêncio. Foi dado um crédito de
confiança, ele deve ser mantido. A questão no momento não é a reti-
rada do crédito de confiança ao governo, mas a constatação de que o
período de expectativa, passividade e acompanhamento passou. Ago-
ra é co-participação e discussão aberta. Paralelamente a esta questão,
que acho funaamental, é que vamos discutir a Constituinte porque,
se perdermos a essência da discussão do momento, é possível que,
quando chegar a época de se pensar na Constituinte, de elegermos os
representantes que vão participar dela, já se tenha perdido a chance
de se transformar o país. Se o momento da repulsa vier antes da
Constituinte, e é um risco muito presente, possivelmente estaremos
elegendo uma Constituinte conservadora que nos fará olhar para a
Constituição atual até com saudades.

Os economistas brasileiros devem partir para uma mobilização,
como fizeram no passado, buscando participar da solução das ques-
tões fundamentais, hoje resolvidas em gabinetes fechados, sob a pres-
são de setores isolados da sociedade. Esta participação não deve ser
restrita ao ato de apenas nos sentarmos à mesa, mas deve ser mais am-
pla, envolvendo debates a níveis regionais, mobilizando toda a socie-
dade.

Uma questão muito importante a que nos devemos ater é re-
lacionada à política salarial, pois a atual situação de achatamento sa-
larial foi construída no passado, quando algumas pessoas se reuniram
para discutir política econômica com determinados segmentos da so-
ciedade. Se ficarmos pensando apenas na Constituinte, não percebe-
remos que a política de rendas que está sendo praticada hoje, quando
se mantêm esquemas quase inalterados do giro dos papéis da dívida
pública, consolida a participação dos juros no bolo da renda. Se con-
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solidamos a participação das rendas financeiras, da intermediação
financeira e dos aplicadores, congelamos parcela muito grande de
rendas do país. Se as pequenas empresas já perderam os lucros que
no tinham e as grandes empresas são oligopolistas, uma outra parcela
de rendas do pal's tem donos seguros. A única parcela que se discute
é a parcela dos assalariados e nós só poderemos abrir caminho para
uma política diferente de rendas, se começarmos a discutir o bolo da
renda e este só se pode discutir se tivermos uma mobilização política,
nas diferentes áreas da sociedade.

SISIS]
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