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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Havendo número

regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar a dívida pública da União, dos Estados e Municípios,

o pagamento de juros da mesma, os beneficiários desses pagamentos e o seu

impacto nas políticas sociais de desenvolvimento sustentável do País.

Encontra-se sobre as bancadas cópia da ata da primeira reunião.

Pergunto aos Srs. Deputados se...

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Eu acho que poderia dispensar, já

que é do conhecimento de todos, a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Há requerimento do

Deputado Nelson Meurer, que solicita a dispensa da leitura da ata.

Os Srs. Deputados que estiverem favoráveis permaneçam em seus lugares.

(Pausa.)

Aprovada a dispensa da leitura  da ata.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, em votação.

Os Srs. Deputados que aprovarem a ata da primeira reunião permaneçam em

seus lugares. (Pausa.)

Aprovada.

Expediente.

Solicito aos Srs. Deputados que desejarem requerer informação, diligência e

requisitar documentos, tomar depoimento de autoridades, etc., apresentarem

requerimentos por escrito e devidamente fundamentados. Quando forem sugerir

nomes a serem ouvidos em audiência pública, determinar a condição em que o

depoente comparecerá à reunião: se na qualidade de testemunha ou convidado.

No tocante aos requerimentos que porventura solicitem quebra de sigilo

deverão ser encaminhados com respectiva fundamentação do pedido, ou seja,

justificar a real necessidade de tal medida.

Os requerimentos serão recebidos e numerados pela Secretaria e, sendo

assim, deverão ser entregues antes das reuniões.

Nos termos do art. 41, inciso VI, do Regimento Interno... Antes de entrar

nessa parte, eu queria dizer que essas são normas gerais que eu fiz questão de ler,



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 1304/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 26/08/2009

2

e depois nós vamos distribuir para os membros da Comissão, porque são normas

gerais de funcionamento. Mas, para fins das formalidades, são normas gerais das

CPIs para ficarem fixadas também aqui na nossa Comissão.

O nosso primeiro objetivo, como eu tinha anunciado na reunião passada, é a

formalização da indicação do nosso Relator. Já havia inclusive ficado aberto a

sugestões. E tudo que se ouviu de sugestões aqui, Deputado Pedro Novais, foi em

apoio... Então, V.Exa. tem não só a confiança regimental do Presidente, que é a

quem cabe a indicação, nem só a confiança política do PMDB, que foi o partido que

apresentou o seu nome. Mas queira saber que a indicação que formalizo neste

momento, no nome do Deputado Pedro Novais, como Relator, teve também a

confiança de toda a Comissão. Nós abrimos inclusive para outras indicações, e

todas as pessoas ouvidas, inclusive da Mesa, formalmente, aqui, o nosso

Vice-Presidente. Então, nesse sentido, eu fico muito à vontade, Deputado Pedro

Novais, para formalizar a indicação do nome de V.Exa. como Relator da nossa

Comissão. E, de imediato, convido V.Exa. para fazer parte da nossa Mesa.

(Palmas.) Aplausos para nosso Relator. Espero que ao final também seja aplaudido.

Depois passarei a palavra ao Deputado Pedro Novais. Caberá ao Relator,

depois, a organização do trabalho da Relatoria.

Como nós tínhamos feito também naquela reunião, Deputado Pedro Novais,

faremos uma discussão hoje preliminar, porque o foco da nossa CPI é muito amplo,

inclui a questão das dívidas federais, que, naturalmente, digamos, é a pièce de

résistance da nossa Comissão, o prato principal, mas nós temos também como foco

específico as dívidas dos Estados e as dívidas dos Municípios.

Eu inclusive discuti aqui informalmente antes. Evidentemente que aquilo que

talvez para a dívida pública nacional não seja o foco, por exemplo, um precatório,

para os Prefeitos é uma coisa angustiante. Então, como há um escopo, não vamos

poder permitir que esses tantos ramos da dívida pública nos leve a perder o foco do

nosso trabalho.

Mas não podemos, de maneira alguma, deixar de incluir, sobretudo eles que,

politicamente e do ponto de vista administrativo para os Estados e Municípios, são

tão importantes e tão angustiantes.
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Então, eu queria aqui, sem querer de maneira alguma substituir o Relator, ao

qual passarei a palavra daqui a pouco, apenas resgatar uma discussão que tivemos:

as dívidas dos Estados. Nós temos a dívida federal, que, como eu disse, a peça

mais importante, acredito, todas estão no requerimento da CPI listadas por igual,

mas evidentemente a dívida pública federal é mais importante.

Então, depois nós vamos ter que ver como é que fazemos o trabalho, mas

abordar a dívida dos Estados. Nós sabemos que os Governadores têm solicitado,

inclusive, revisão dos acordos da dívida. Também insisto: tem o mesmo caráter da

questão dos Municípios. Mas nós não podemos dizer que não é conosco, porque o

escopo do requerimento inclui, mas...

A questão das dívidas federais. Nós temos a dívida externa, que vamos ter,

até para análise, talvez, um roteiro clássico aqui, que nos foi passado inclusive pelo

pessoal que já tem experiência nisso, do Ministério da Fazenda, e inclusive da

auditoria da dívida, a dívida comercial com os bancos privados, a dívida bilateral,

basicamente de país a país, ou o Clube de Paris, os bancos públicos, e as demais

dívidas multilaterais, com os bancos públicos, FMI, etc.

A dívida mobiliária é a que mais angustia, é a mais importante. No caso

brasileiro, não quer dizer que a dívida externa não exista. Ela existe. Em termos

líquidos, ela hoje não existe, mas ela existe em termos formais.

A dívida mobiliária é a que, realmente, vai gastar mais tempo e preocupação

porque é aquela que tem efeitos mais fortes na política econômica.

A União também padece dos outros problemas, são os chamados precatórios,

esqueletos e outras coisas que devemos...

Portanto, são muitas áreas de nossa avaliação. Apenas as relacionei aqui,

para depois organizarmos o trabalho para incluí-las todas, sabendo o peso de cada

uma. Mas nós temos uma composição muito qualificada da nossa Comissão, e eu

tenho certeza de que nós vamos conseguir cobrir, sabendo dosar o foco de cada

uma.

Esse é um papel sobretudo do nosso Relator, o Deputado Pedro Novais, a

quem passo a palavra neste momento.

Com a palavra o nosso Relator, Deputado Pedro Novais.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

inicialmente, peço a V.Exa. que mande distribuir aos Parlamentares membros da

Comissão cópia do requerimento encaminhado pelo Deputado autor do pedido de

instalação da Comissão, para que os Parlamentares possam tomar conhecimento

dos limites que nós temos nos nossos trabalhos.

Em seguida, eu gostaria que fosse facultada a palavra aos presentes, para

que todos pudessem fazer sugestões a respeito do plano de trabalho que nos irá

nortear de agora em diante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deferido o pedido de

S.Exa., o Relator.

Solicito à douta assessoria que providencie uma cópia do requerimento para

distribuição e também das normas que vão orientar os requerimentos, conforme os

lidos aqui, mas formalizados.

Gostaria que fossem distribuídos e depois também pela Intranet, para que

ficasse nos escaninhos eletrônicos dos Deputados que não puderam estar aqui

neste momento.

E aí, acolhendo também o pedido do Relator, vamos dar a palavra a S.Exa.

ao final da primeira rodada de discussão, uma discussão digamos mais exploratória,

para colher as preocupações, pelo que entendi, do Relator.

De imediato, passo a palavra ao Deputado Luiz Carreira, o primeiro inscrito.

Depois, ao Deputado Meurer, o segundo inscrito.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, eu queria, inicialmente,

parabenizar a escolha do Deputado Pedro Novais para Relator desta CPI, já que se

trata de um Parlamentar por demais conhecido nesta Casa por sua experiência e

competência no trato da questão financeira e orçamentária e, portanto, não poderia

estar em tão boas mãos esta Relatoria.

Eu queria sugerir aqui, se me permite o Deputado Pedro Novais, se for o

caso, procurar imediatamente, no Conselho de Altos Estudos da Casa, um trabalho

muito interessante a respeito da dívida pública. Quando estive no Conselho, há 3 ou

4 anos, começamos a fazer esse trabalho, que foi concluído, acredito, há 2 anos. Foi

um requerimento do Deputado Félix Mendonça. Fez-se um trabalho exaustivo de
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toda a dívida pública brasileira, inclusive com sugestões de aperfeiçoamentos e

melhoramentos. Enfim, foi um trabalho amplo, muito bem discutido.

Também existe, e tive acesso agora, por intermédio da assessoria do PSDB,

um trabalho recente da própria Receita, do próprio Ministério da Fazenda, do

Tesouro, sobre a dívida também muito bom. É um trabalho recente que poderia

servir de subsídio inclusive para orientar melhor o roteiro dos nossos trabalhos.

Talvez a leitura desse trabalho, pela assessoria que vai auxiliar o Deputado Pedro

Novais, poderá, com esses 2 elementos, servir de subsídio, além, evidentemente, de

outras fontes que estão disponibilizadas.

Eu apresentei inclusive um requerimento. Hoje deixei sobre a mesa o

requerimento, já solicitando a presença aqui do Secretário do Tesouro, para que

possa falar sobre o perfil atual da dívida — como vem tratando, como vem

conduzindo, como vem sendo gerenciada essa dívida.

Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Alerto que a lista de inscrição está sobre a mesa. Antes de chegar, já sei que

o segundo inscrito é o Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER  - Sr. Presidente, Sr. Relator,

primeiramente, quero parabenizá-lo pela escolha do Deputado Pedro Novais, que,

tenho certeza, fará um grande trabalho por conta da sua experiência e do

conhecimento que tem nesta Casa.

 Esta CPI, sem dúvida alguma, vai ser muito importante para nós discutirmos a

relação das dívidas do Poder Público, tanto do Governo Federal quanto dos

Estaduais e Municipais, mas principalmente para nós discutirmos sobre os

precatórios. Os precatórios, que são um problema sério, essa indústria de

precatórios que acontece aí, esses precatórios que estão há mais de 15 anos, 20

anos sem solução nenhuma. E nós vamos ter de achar uma solução para que esse

ponto importante não continue nessa situação: sem solução nenhuma. Por isso

tenho uma esperança muito grande de nós, nesta CPI, discutirmos profundamente e

acharmos uma saída para solucionar o problema dos precatórios, tanto do Governo

Federal como do Governo dos Estados e de alguns Municípios brasileiros,

principalmente dos grandes Municípios.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado

Deputado Nelson Meurer.

O terceiro inscrito é o nobre Deputado Ernandes Amorim.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM  - Sr. Presidente, na verdade, eu

me inscrevi nesta CPI com a intenção maior não só de servir à própria CPI, mas de

buscar esclarecer uma situação muito debatida em Rondônia. Só quero tomar um

pouquinho de tempo. Nós tivemos, na época do Fernando Henrique, as intervenções

nos bancos estaduais.

No meu Estado, houve uma intervenção no Banco do Estado que durou 3 ou

4 anos. E nós sabemos que a intervenção só poderia durar o período de 1 ano.

Mesmo assim, foi empurrada pelo Banco Central, pelo interventor e o governo da

época. Nesse período, tomaram dinheiro emprestado no comércio comum, na praça,

em banco particular, e endividaram mais o Estado. Ficou uma dívida. Essa dívida é

da União. Por quê? Porque a União tinha o interventor, a União contraiu as dívidas,

que foi transferida para o Estado. Por incompetência, talvez, do Governo, ficou essa

dívida no Estado. Rondônia, hoje, paga um absurdo dessa dívida. Eu quero, dentro

das possibilidades, discutir essa questão nesta Comissão.

Já discuti essa questão, na época em que fui Senador. No Senado, outros

Senadores, atualmente, a discutiram. Eu quero voltar a esse tema, além de auxiliar

esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não. Obrigado,

Deputado Ernandes.

Eu anotei aqui um nome, na informalidade: precatórios e esqueletos. Isso aí é

tipicamente um esqueleto. Com certeza, vamos ter de arrumar um jeito de discutir os

chamados “esqueletos”. O Relator, com sua sabedoria, com certeza, dará uma

solução para encaixar aqui.

Com a palavra o nobre Deputado, autor e encabeçador do requerimento,

nobre Deputado Ivan Valente. Os mercados tremerão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu espero só que a CPI não tenha

medo de os mercados tremerem.

Eu queria, Sr. Presidente, cumprimentar o nosso Relator, Deputado Pedro

Novais. Espero que o Relator, que tem um papel essencial, assim como o
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Presidente, numa CPI, consiga fazer um trabalho de largo fôlego. Eu acho que nós

temos condição de fazê-lo aqui. Quero dizer que a Mesa está inspirada. Aí atrás, um

grande cidadão que eu espero que jogue luz sobre a Relatoria e a Presidência, com

a profundidade, com a necessária perspicácia do que representa esse estudo, essa

investigação que vamos fazer na CPI. Então, Sr. Presidente, eu queria dizer o

seguinte: entendo que a dívida pública brasileira, embora seja pouco discutida nos

meios de comunicação... Se nós estivéssemos discutindo aqui escândalos,

pequenos escândalos, isso aqui estaria cheiro de câmeras e microfones. Não estão

aí. Aliás, nem a TV Câmara.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não. A TV Câmara, eu digo as

câmeras, não as naturais das Comissões.

Eu peço a V.Exa., como Presidente da Comissão, que solicite a cobertura da

TV Câmara para esse tipo de fato, porque essa tem obrigação. As outras, eu não sei

que interesse têm, mas essa tem que ter obrigação de cobrir um evento dessa

magnitude aqui.

Eu entendo, Presidente, que os números falam por si só, mas nós temos a

obrigação de traçar o perfil da dívida pública brasileira, porque, geralmente, tem-se

os números gerais, saem na imprensa. A dívida interna é de 1 trilhão e 700 bilhões.

Mas quem detém? Quem detém os títulos da dívida pública? Quem maneja esses

interesses? Que interesses são esses que têm incidência sobre a política

econômica, sobre a determinação da taxa de juros, sobre a pressão para a

realização de megasuperávits primários?

Espero que esta Comissão faça uma interface com a Comissão de

Orçamento, porque entendo que a Comissão de Orçamento não pode mais ignorar

que uma fatia do Orçamento, quando é discutido, já é religiosamente colocado de

lado. “Olha, aqui não se mexe”. Então, o Governo manda o Orçamento e diz: “Aqui

não se mexe. Isso aqui é para pagamento de juros e amortizações da dívida

pública”. Não. Essas questões são de soberania nacional. Entendeu?

Eu acabei de fazer um discurso, Deputado Virgílio, no plenário. O Ministério

da Educação assinou uma portaria reduzindo o custo/aluno/ano. Ou seja, como os

Municípios e Estados, pelas isenções que damos aqui, reduziram em 9,3 bilhões de
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reais o gasto público com a educação, em vez de aumentar, como o Plano Nacional

de Educação previa, para 7% do PIB? Isso tem tudo a ver, porque o dinheiro foi

dado para isentar impostos etc. Então, estou colocando algumas questões que já

são conhecidas. Mas vejam: a nossa dívida externa. Há um debate que diz que a

dívida externa não é mais problema, não existe. Existe. A dívida externa existe. Ela

é para cima de 200 bilhões de dólares. O que estão falando é outra coisa. Estão

falando que a dívida externa brasileira tem hoje reservas internacionais capazes de

proporcionar um colchão da mesma magnitude da dívida externa. Mas isso não

resolve o problema da dívida externa. Além do mais, nós temos um segundo

problema, que é o seguinte: os títulos estão lá investidos. Três quartos, 150 bilhões

disso estão investidos em títulos da dívida do Tesouro americano, que não paga

nem 1% de juros. E nós temos que rolar a dívida pagando 6% de juros, Deputado

Pedro Novais — 6% reais! Quer dizer, tirando a SELIC, 8,75%, hoje. Então, isso

tudo tem que mexer.

Também concordo que tem muita coisa a tratar com Estados e Municípios:

esqueletos, precatórios. Tudo isso está embolado. Assim como eu acho que

certamente qualquer Município... Em São Paulo, por exemplo, você reserva 13% já

no orçamento para pagar juros da dívida. É o acordo da dívida. Treze por cento,

uma metrópole daquela, significou 2,5 bilhões de reais no Orçamento de 2008.

Então, tudo isso aí precisa ser discutido, porque daqui podem sair propostas,

Presidente. Mas hoje eu não quero debater isso. Só estou dando uma entrada para

discutirmos o seguinte: nós temos que ter um funcionamento e uma coragem política

para ouvir cidadãos, autoridades. É isso que eu queria pedir ao Presidente, ao

Relator e à Comissão. Temos que ter coragem política para ouvir todo mundo: os

Governos anteriores; o Governo atual; o crescimento da dívida; os especialistas que

regeram essa política econômica; quem foi contra esta política econômica.

Então, um pedido que eu queria fazer como autor do requerimento, Sr.

Presidente, é conseguirmos aprovar os requerimentos. Primeiro, os de informação,

porque a informação sobre a dívida pública e o poder da CPI estão manifestos nisso.

Quer dizer, podermos ter informações que muitas vezes estão escondidas, porque

elas, digamos assim, falam mais ou menos...
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O mercado está sabendo, mas a cidadania não. Esta que é a verdade. Nós

precisamos das informações. Então, que tenhamos tranquilidade, tolerância para

aprovar os requerimentos necessários à formação da opinião da Comissão e

também o trabalho com as autoridades. Levar a CPI para fora, por exemplo, às

Assembleias Legislativas, fazer momentos especiais. Em alguns Municípios-chave,

em alguns Estados que detêm uma dívida, que têm uma expressão muito grande e

tal, eu acho que deveríamos estabelecer depois uma dinâmica. E também as

subcomissões.

Pelo que estou vendo, há um interesse bastante razoável dos membros da

Comissão. E já estamos na segunda reunião, que indica, hoje, o nosso Relator.

Mas eu queria propor também que nós fizéssemos, depois, por acordo, uma

triagem de como seriam as subcomissões, porque realmente são muitas questões a

serem tratadas: particularmente, da dívida interna; da dívida externa; dos impactos

que a dívida tem na questão social, econômica, política e ambiental, que é inclusive

a ementa do nosso pedido. Por isso, a partir da próxima semana...

Quero dizer aos Deputados e Deputadas que já apresentei alguns

requerimentos para tramitar, Deputado Virgílio. Já entrei com alguns requerimentos,

e a semana que vem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - A tempo da Ordem do

Dia de hoje não, mas sobre a mesa sim. Gostaria, para não... Requerimentos...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, não. Os requerimentos eu

apresentei hoje, mas acho que não dá tempo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sim. Não daria.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não daria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, por isso

avisamos aqui, no início — acho que V.Exa. já estava —,  que era para

apresentação e estabelecimento das normas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - E ficamos ali

aguardando a apresentação. Mas, se V.Exa. quiser, ao final, direi quais são para a

próxima reunião.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Para a próxima reunião até para que os

Deputados tomem conhecimento dos requerimentos. Sem problema, não é?

Apresentamos já vários requerimentos, seja de convocação, seja de informações.

Espero que os outros Deputados apresentem também na semana.

Mas eu queria finalizar, Presidente, colocando a seguinte questão. É sobre o

próprio funcionamento. Além da repartição em subcomissões, queria fazer uma

proposta: fazermos uma reunião ordinária para discutir a questão política

propriamente. Ouviríamos autoridades e tal. Esses requerimentos de informação

seriam apreciados em reuniões extras, para que não tomemos todo o nosso tempo

com a aprovação de requerimentos. Os requerimentos seriam num outro momento,

talvez numa terça-feira, à tarde, para podermos andar. A CPI tem pouco tempo.

Parece-me que 4 meses que estabelecemos aí para vingar.

Então, quero cumprimentar o Deputado Pedro Novais, mais uma vez. Espero

que possamos conseguir manter uma interlocução muito produtiva sobre os

resultados das questões que vamos abordar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O Relator pede a

palavra. Por favor.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu acho que seria de bom alvitre

definirmos, inicialmente, Deputado Ivan Valente, em que ponto vamos nos basear,

porque o requerimento de V.Exa. é de fevereiro. Daí para cá, houve uma evolução.

Então, eu perguntaria: seguramente, nós vamos criticar, nós vamos fazer

levantamentos, nós vamos analisar, na dívida, até quando?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - De quando a quando?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não, não é de quando a quando. O

“de” pode ser indefinido, mas o “quando” eu acho que precisaria ser definido, para

que não nos perdêssemos. Porque dizer “25% do PIB”, hoje, é uma coisa, dizê-lo

daqui a 60 dias será outra, como dizê-lo na data do requerimento de V.Exa. foi outra.

Então, eu acho que valeria a pena fazermos essa definição, para não nos

perdermos, porque, de repente, estaremos comparando quantidades heterogêneas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu acho que os dados serão fornecidos

para a CPI. Nós vamos pedir elementos para as autoridades competentes sobre o

montante da dívida, sobre os detentores até a data em que chegar aqui a nossa
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resposta. Então, eu acho que isso aí vai ser determinado pelos próprios documentos

que chegarão à CPI, e nós vamos analisar. O Governo, o Banco Central e os

Ministérios têm condições de mandar para nós até o limite da data do pedido de

informações e o levantamento que eles têm.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É isso que eu acho que fica meio difícil

compararmos. Por exemplo, no dia de amanhã, nós obteremos uma informação e no

mês de novembro nós obteremos uma outra informação. A dívida terá evoluído

nesse período.

O que eu gostaria...

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - É o câmbio.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É o câmbio também flutuante. Então, o

que talvez seja... Isso é uma sugestão, não estou querendo impor: que fixássemos

até 30 de junho, vamos dizer. Então, todos os documentos, todos os dados, todos

viriam no dia 30 de junho e ali nós...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - É plausível. Tem

sentido.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É uma sugestão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Só para entender. Seriam os

requerimentos de informações. Nós vamos rodar e chegaremos a um consenso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Valente, claro

que ao final aqui nós vamos... Não que o Relator queira estabelecer limitações, mas

evidentemente que sobretudo a dívida interna, que é rolada a cada dia, tem que ter

uma data de corte, até porque se nós ficarmos correndo atrás de cada operação, se

amanhã sai no jornal que foi feito um lançamento, se nós formos correr atrás de

cada operação — é a preocupação do Relator —, nós vamos perder o foco de ser

uma CPI, para verificar as questões estruturais que estão colocadas. É nesse

sentido que me parece que nós vamos ter que fixar uma data de corte.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA  - Eu concordo com a data de corte de

junho. Acho que...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Isso.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA  - Trinta de junho, acho que é um data

— porque é um semestre — mais factível, porque você já tem os dados

disponibilizados. Esses dados normalmente nunca estão disponibilizados no mesmo

mês. Sempre estão disponibilizados 2, 3 meses depois. Então, o mais fácil talvez

seja dar um corte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Além da vantagem

operacional, tem uma também que ninguém tem a tentação de ficar analisando

operações financeiras de momento. E sabemos da lisura de todo mundo, mas nem

todo mundo acredita nisso. Então pode passar uma ideia equivocada, não é,

Deputado Meurer?

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER  - Fixar, como disse o Deputado aí, no

primeiro semestre deste ano, até o dia 30 de junho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - É coisa pretérita.

Correto, Deputado Paulo?

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO  - Estou inscrito aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Está inscrito. Uma vez

vencido isso aqui, deixamos ao Relator as sugestões que foram feitas, Deputado

Pedro.

Vamos lá, Deputado Paulo Rubens Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBENS SANTIAGO  - Sr. Presidente, Sr.

Relator, prezados Deputados, vou começar minha intervenção nesta sessão de hoje

recorrendo à arte.

O cantor e compositor Chico Buarque nos deu de presente uma das suas

mais belas composições, que é a música Carolina. Lá no final da sua poesia, há

uma estrofe que diz: “o tempo passou na janela e só Carolina não viu”.

Eu tenho muito receio — e tenho dito isso em outros fóruns, em outros

debates — que nós, preocupados com tantos números, com tantas datas, com

tantas flutuações de indicadores na análise da dívida pública, sejamos acometidos

da síndrome de Carolina. Ou seja, as coisas passam, acontecem e nós, presos a um

foco muito específico, não vamos ver o todo. Porque me parece que isso é

realmente o que tem acontecido em relação à gênese, à alimentação, à formação da
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dívida pública, a sua natureza e ao seu impacto nas contas nacionais e nas políticas

públicas que são determinações da nossa Constituição.

Tenho certeza de que eu não sou o único Deputado desta Comissão que já

participou de CPIs, mas eu quero compartilhar algumas experiências, porque acho

que elas podem nos servir de diretriz.

Outras CPIs das quais nós participamos funcionou muito bem nessa

sistemática de construir campos específicos, subáreas, sub-relatorias. E eu

identificaria aqui, já antecipando uma possível proposta de sugestão para CPI, uma

ótica que envolve a questão jurídica constitucional. De que maneira decisões que

formam a dívida, alimentam a dívida, fazem ampliar ou fazem reduzir a dívida nas

contas nacionais são decisões que muitas vezes trazem dúvidas jurídicas, dúvidas

no tocante à constitucionalidade.

Algumas questões associadas à dívida, como a questão da circulação de

capitais na área cambial, já ensejaram inclusive manifestações da Procuradoria da

República. O famoso episódio de alargamento da compreensão do que diziam as

chamadas Cartas Circulares nº 5, do Banco Central, aquilo foi entendido pela

Procuradoria da República como uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade.

Embora as autoridades monetárias que tenham praticado aqueles atos, ao

apresentarem suas defesas, entendem até hoje que ali não teria havido nenhuma

ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Mas um ente do Estado brasileiro, a

Procuradoria da República, já se manifestou e já apresentou a denúncia. Este é

apenas um exemplo.

O outro aspecto é o aspecto macroeconômico, tanto no âmbito interno quanto

na relação internacional que se estabelece quando nós passamos a identificar, na

composição dos credores da dívida pública, uma grande massa de investidores de

origem externa, tanto do ponto de vista nitidamente privado quanto associado a

fundos de outra natureza.

Isso tem colocado o Brasil numa posição específica, numa posição singular

no cenário da valorização desses ativos na esfera mundial. Então, para alguns, a

entrada  em nosso País de grandes investidores que aplicam no mercado da dívida

pública, dos títulos da dívida mobiliária, é motivo de comemoração. Para outros que

analisam sob a ótica das contas nacionais e da condição, na qual o Brasil se insere
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hoje, de exportador de capitais, mediante pagamento de juros e amortização dessa

dívida, à custa do Tesouro Nacional, do imposto que é pago pelo cidadão comum,

sob essa ótica já não haveria tanto o que comemorar. Esses são alguns dos lados.

Então esse é um outro aspecto.

O outro aspecto é a identificação dos nossos interlocutores. E aí teremos que

identificar um time de interlocutores transgovernamentais: aqueles que passaram

pelo Banco Central; aqueles que passaram pela Secretaria do Tesouro Nacional;

aqueles que passaram pelo Ministério da Fazenda. Certamente vão me chegar,

nesse aspecto, à esfera dos entes da Federação, dos Estados.

O Deputado Ernandes Amorim referiu-se aqui ao caso do Banco de

Rondônia. Eu poderia me referir ao caso do antigo BANDEPE, Banco do Estado de

Pernambuco.

Fui Deputado Estadual. No meu primeiro mandato mergulhei de cabeça nas

contas daquele banco, no balanço daquele banco, que foi privatizado à custa de um

processo de endividamento do Estado de Pernambuco no Banco Central. E todos os

indícios que apontavam má gestão, gestão fraudulenta naquele banco, jamais foram

apurados ou jamais o Banco Central acionou quem quer que seja para apurar a

responsabilidade dos gestores daquele banco, tanto dos gestores da instituição

quanto dos agentes privados que se locupletaram na concessão do crédito, que

nunca pagaram esse crédito e ninguém foi responsabilizado por isso.

Só que o responsável hoje é o cidadão comum, que talvez nunca tenha tido

um cheque comum nem cheque especial, e que arca, nas contas do Estado, com o

pagamento dessa dívida pública — à época 1 bilhão e 200 milhões de títulos

assumidos pelo Estado de Pernambuco, em uma época em que o real corria cabeça

contra cabeça com o dólar. Então, esse é um outro campo: os interlocutores

institucionais.

Creio que nós deveremos também ter como interlocutores a comunidade

acadêmica. O Brasil, nos últimos anos, tem conseguido recuperar a sua capacidade

de produção acadêmica, dissociando-se um pouco do aspecto da politização, da

disputa eleitoral, dos embates eleitorais de projetos, mas são inúmeros os trabalhos.

Eu poderia citar vários aqui, de Luiz Gonzaga Belluzzo, de João Sicsú, de Márcio

Pochmann, de Leda Paulani, de Reinaldo Gonçalves, de Franklin Serrano, e outros,
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de Tânia Bacelar, minha conterrânea, que apontam uma visão muito crítica sobre a

formação, o que alimenta e o que impacta a dívida pública nas contas nacionais, na

capacidade de investimento do Estado brasileiro, seja em políticas sociais, seja na

infraestrutura. Então, creio que há também uma grande contribuição que poderá nos

ser dada por esses interlocutores da área acadêmica. E ainda os interlocutores

privados.

Acho que é importante nós ouvirmos aqui os nossos companheiros que estão

nos fundos de pensão — essa brutal contradição do mundo do trabalho, uma

economia que transfere a maior parte da renda para a financeirização, não gera

crédito, não gera emprego formal e remunera a previdência futura dos trabalhadores

do setor estatal à custa da aplicação de seus ativos atuariais na dívida mobiliária. É

uma contradição do mundo do trabalho. O trabalho que se transforma em

financeirização para assegurar a aposentadoria futura e que impacta as contas,

porque o dinheiro que vai para os juros e para a amortização dos títulos não vai para

financiar o emprego formal, não vai para financiar o trabalho e a produção.

Então, ouvirmos aqui os fundos de pensão, os bancos que são credores, que

apostam a maior parte do seu patrimônio na dívida pública, na carteira em títulos de

renda fixa, enfim. O que significa isso para uma esfera da economia?

E eu diria, por fim, uma discussão à luz da economia, da Constituição e da

democracia. Nós temos, na Constituição de 1988, uma alínea que, do meu ponto de

vista — já consultei diversos constitucionalistas — foi inserida de maneira imprópria

no processo constituinte, que é a famosa alínea b do inciso II do § 3º do art. 166.

Nós, Deputados e Senadores, somos impedidos de apresentarmos emendas

ao Orçamento no tocante às modificações nas dotações reservadas ao pagamento

dos serviços da dívida pública.

Eu dizia à Deputada Vanessa que quando a Constituição afirma, no art. 1º,

parágrafo único, que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, nós somos

os destinatários desse poder que emana do povo. Pelo menos na constituição do

Poder Legislativo. Só que, se formos traduzir o exercício do poder que emana do

povo e a nós é conferido em números, em números do Orçamento, esse poder só
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representa 53% de poder real, porque 47% do Orçamento é juro e amortização da

dívida, nos quais nós não podemos mexer.

O Deputado Carreira pode estuporar de voto na Bahia, ter 1 milhão de voto

para Deputado Federal, que vai chegar aqui miudinho, pequenininho, sem poder.

Como o maior Senador da República, que possa ter tido 20 milhões de votos, não

pode, constitucionalmente. Isso é uma aberração, isso é uma blindagem jurídica

absolutamente inconstitucional, porque transforma a consequência de um contrato

de endividamento que não é cláusula pétrea.

Não podemos mexer nas cláusulas pétreas. Endividamento de ente da

Federação, da administração indireta ou direta, não é obrigação constitucional; é

faculdade administrativa, é conveniência contábil, é necessidade fiscal, é

complementação de investimento.

Como é que a Constituição afirma há 21 anos que o Congresso não pode

alterar os recursos que são destinados a pagamento do serviço da dívida pública?

Então, essa aí já é uma grande questão no campo jurídico constitucional e

mereceria uma análise da CPI. Nós representamos o poder que emana do povo, e

está dito que é todo o poder, mas, na prática, do ponto de vista contábil, o tal do

todo poder não é o poder todo, é apenas uma parte que flutua de acordo com a

relação do PIB, com a relação dívida/PIB, enfim.

Sr. Presidente, creio que talvez devêssemos também, na identificação desses

interlocutores, buscar algumas audiências ou alguns debates, ou algumas formas de

diálogo com as nossas universidades. Eu acho que talvez fosse importante, se

queremos aprofundar o debate com os interlocutores institucionais — Banco Central,

Secretaria do Tesouro, Ministério da Fazenda, Fórum dos Secretários Estaduais de

Fazenda, que reclamam, com certeza. O Deputado Carreira teve assento, se não

me engano, nesse Fórum, e participou ativamente dos seus debates. O impacto da

dívida dos Estados com a União é dantesco para quem tem necessidades regionais

de atendimento, às vezes muito maiores do que as de outras regiões.

Nós temos um impacto que é linear, do ponto de vista do percentual em

relação à receita corrente líquida. Mas os nossos Estados não são lineares.

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas têm

demandas que precisam ser superadas e que estão em patamares muito mais
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atrasados do que os de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e, talvez, Minas Gerais e

Santa Catarina.

Então, como os Estados são tratados de forma linear, quando têm demandas

sociais e econômicas não lineares que precisariam de um investimento apropriado?

Então, eu vinha formatando, Sr. Presidente, essa intenção de sugerir uma

arquitetura para os nossos trabalhos. Acho que isso também já deve ter preocupado

os demais Deputados, mas me comprometo a colocar de maneira formal, até para

contribuir com a memória da CPI, com os trabalhos. E gostaria muito que nós

fizéssemos essa interlocução com a Academia, prestigiar o trabalho acadêmico, os

nossos pesquisadores, que são pesquisadores qualificados sob critérios científicos.

Estão aí as instituições de pesquisa, a produção científica internacional. O Brasil

deve se orgulhar da sua produção acadêmica na área da economia, da economia

internacional, na área de desenvolvimento. E espero que nós possamos fazê-lo

homenageando os grandes pensadores e os grandes economistas de todas as

correntes que passaram e que tentaram pensar o Brasil a partir dessa sua ótica.

Essa é a ponderação que eu faria a V.Exa. e ao eminente Relator, Deputado

Pedro Novais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Paulo Rubem.

A próxima inscrita é a Deputada Vanessa. (Pausa.) Não está?

Com a licença do Vice-Presidente, que é o próximo inscrito, Deputado Hugo

Leal, eu não poderia, Deputado Paulo Rubem, deixar de registrar — apenas para

registro — que fui Deputado Constituinte e fui precisamente desta Comissão. Eu fui

da Comissão... É um debate conceitual. Mas, para registro, eu não poderia me calar

diante das suas observações, porque esse dispositivo é absolutamente correto. Ele

é absolutamente correto. Ele está num contexto de defesa da ação legislativa e se

insere num avanço extraordinário, que foi a Constituição Cidadã de 88.

E eu gostaria de fazer esse debate em outro momento, não aqui, um debate

conceitual da maior importância. Não esquecendo que nós temos a Constituição

mais moderna do mundo — ainda é a nossa — no processo de elaboração. Nós

temos um plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. Portanto, é a forma correta

de o Legislativo influenciar. É dando as diretrizes plurianuais, e não na ponta da
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linha, depois de já se ter definido as despesas continuadas, um Deputado vir aqui

fazer propostas absolutamente inexequíveis. Portanto, a Constituição está correta ao

atribuir, sim, que é nas diretrizes orçamentárias e no Plano Plurianual que o

Deputado especificamente pode alterar as macrodiretrizes.

Mas eu não quero debater isso aqui, não. Vamos reservar isso para o

momento adequado. Creio que não seja assunto de CPI. É um debate legislativo

conceitual da maior relevância. E eu tenho uma posição absolutamente definida

sobre isso. Eu me orgulho de ter participado da Subcomissão, de ajudar a construir

essa solução integral e avançada, que é do processo legislativo brasileiro. E,

infelizmente, nós temos um PPA de muito curto horizonte, muito curto fôlego, mas

isso é uma decisão nossa, não é da Constituinte. A Constituinte permitirá, se o

quisermos, fazermos planos plurianuais, de 50 anos, 20 anos, e, dentro deles,

revisões trienais. Eu acho até que devemos marchar para isso. E é o lugar

adequado de mudar as despesas de caráter continuado. A Constituinte queria fazer

sobretudo uma legislação orçamentária realista e, portanto, exequível. Mas isso é

um debate muito mais profundo. Mas como eu sou parte e me considero coautor do

que está aqui, eu não poderia ouvir em silêncio as observações de V.Exa. Não

quero fazer este debate agora, mas, no momento adequado, deveremos fazê-lo.

Deputado Hugo Leal com a palavra.

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, colegas Deputados, eu ia

me manifestar sobre um assunto, mas, Presidente, acho que V.Exa. instigou a mim

particularmente e aos demais sobre esse assunto. Esse assunto é extremamente

fundamental e é — permita-me discordar de V.Exa. — um assunto da CPI, porque é

um produto da CPI. Ela tem vários produtos, e um dos produtos, com toda vênia,

pode ser uma proposta de modificação, uma PEC, por que não? Acho que isso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Concordo e retiro minha

observação.

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Estou dizendo isso, Sr. Presidente, porque

eu tive, eu sou aqui talvez... Estou em meu primeiro mandato e já tive oportunidade

de trabalhar numa CPI, que foi a CPI das Escutas Telefônicas. E a CPI das Escutas

Telefônicas não foi para prender ninguém, a CPI das Escutas Telefônicas foi para o

aperfeiçoamento legislativo da matéria, da questão das escutas clandestinas. E aqui
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não é diferente. Acho que nós estamos no ambiente mais do que próprio para

discutir o assunto. Essa aflição que o Deputado Paulo Rubem Santiago e o

Deputado Ivan Valente têm é uma aflição que perpassa por outras pessoas também,

por outros Parlamentares, como é o meu caso. Porque fica uma situação — eu falei

isso na abertura dos trabalhos —, em que ficamos só com 50%. Só. Deputado, não

tem nem 50%, nem 53% do Orçamento. Há as transferências obrigatórias e há as

questões constitucionais.

Estou dizendo que todas as vezes em que nós somos impedidos de fazer

qualquer tipo de avanço de discussão na CMO, na Comissão Mista de Orçamento,

frustra, não por impeditivo constitucional somente, mas porque é um debate que é

importante. Esta CPI vai começar assim mesmo, meio tranquila, e nem há intenção

de se fazer mar revolto, e nem o mercado precisa tremer. O mercado precisa

participar. Nós precisamos conhecer o que é efetivamente isso de que estamos

falando. E eu já disse: “Nós precisamos traduzir para a população o que significa

isso, o que significa para o Estado de Rondônia ter uma dívida pública, de que tem

de pagar todo mês uma rolagem, o que significa para o meu Estado, o Rio, o que

significa para o País”. Nós vamos dar o diagnóstico completo? Não. Aqui, ninguém

tem a pretensão — não é a minha, pelo menos, e nem a dos demais, não acredito

que seja — ser indicado Ministro da Fazenda nem Presidente do Banco Central. O

que queremos é conhecer um pouco dessa realidade.

Ora, hoje — volto à questão para trazer a realidade da população —, quando

se tem uma dívida no banco, a primeira que coisa se faz é o quê? Negociar. Porque,

às vezes, numa dívida bancária são tantos os juros compostos e tarifas que se vai

chegar e fazer o quê? Eu quero saber o que eu estou pagando. É o mínimo! Eu acho

que o País alcançou uma maturidade, um equilíbrio e um respeito no mercado

internacional, com suas colocações, com sua postura, com a dinâmica econômica

que atingiu até hoje, que tem uma condição para chegar e discutir. Não é mais uma

submissão. Então, acho que as pessoas ainda não dimensionaram a importância

desta CPI aqui.

Parabenizo o Deputado Pedro Novais, que é uma pessoa extremamente

experiente na Casa, conhece várias matérias, já teve oportunidade de atuar na

Comissão Mista de Orçamento. E vamos ter de aproveitar todo o conhecimento,
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todas experiências aqui acumuladas, mas devemos ter um norte. É óbvio que

precisamos, primeiro, conhecer aquilo do que estamos falando. Porque é bonito falar

em serviço, amortização, dívida interna e externa; agora, vamos detalhar o que é

isso, conhecer, deliberar. O que não podemos é fazer dessa matéria da dívida

pública, seja interna ou externa, seja o tipo de dívida que for, cláusula pétrea. O que

não podemos aqui é fazer exatamente isso, é dizer que isso não pode ser discutido.

Como não pode ser discutido? Aqui, graças a Deus, é o ambiente fundamental e

necessário para que possamos nos aprofundar, conhecer. Eu acho que o que nós

não podemos fazer e o que a população espera que nós não façamos é a omissão.

Se se instalou uma CPI dessa natureza, com essa envergadura, com os

instrumentos que uma CPI tem, vamos utilizá-los, com parcimônia, com ponderação,

mas com firmeza.

Então, espero poder participar desta CPI, e a intenção é discutir, apresentar

requerimentos, e que nós tenhamos começo, meio e fim, que tenhamos

desdobramentos, é o que a população também espera, é o que as pessoas

esperam. É o que espera grande parcela da sociedade que acompanha, e uma

parcela acompanha, está vendo esse esforço nosso aqui e está também

deliberando. Quem tem os instrumentos somos nós. Quem poderá ter o

protagonismo dessa história somos nós.

Aqui não há, imagino — falo por mim, mas posso falar também por outros

colegas aqui — ninguém aventureiro, desesperado. Ninguém aqui está buscando a

solução de salvador da pátria. Todos têm consciência de quais objetivos vamos

alcançar e como podemos alcançar esses objetivos.

Então, se a proposta de discussão passar, perpassar ou tangenciar a questão

constitucional, nós devemos deliberar sobre isso aqui, sim. Devemos. Até que ponto

isso vai ser fundamental? Até que ponto poderemos discutir?

Então, Deputado Virgílio Guimarães, Presidente desta CPI, eu vejo que — e

já manifestei isso na nossa instalação, e não vou repetir para não cansar, mas quero

apresentar como sugestão de trabalho, e é o que estamos fazendo hoje nessa

abertura dos trabalhos, é o óbvio. O que tem de ser apresentado aqui? Quem tem

de vir aqui são as autoridades, para explicar aquilo que eles já estão acostumados a

falar, e nós temos de ouvir as autoridades hoje investidas, Banco Central, Ministério
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da Fazenda, com esse detalhamento, com foco específico na dívida e em como é

que isso chegou aonde chegou.

Então, eu acho que cabe aqui o esforço de todos, lembrando uma questão

prática que a CPI, que a justificativa da CPI diz que é investigar a dívida pública da

União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários

desse pagamento e seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento

sustentável do País. Esse foi o escopo, é um escopo grande mesmo, e não define

prazo. E, com relação a essa definição do prazo, se é 30 de agosto ou 30 de junho,

é uma situação também muito difícil de se estabelecer, exatamente por essa

flexibilidade, pelas mudanças, pelo humor do próprio mercado. Então, nós temos de

começar a conduzir... Nós temos um período para poder conduzir. O período é de

quando a quando? Não. O período é do momento que acharmos que é importante e

que se avolumou isso sem uma explicação razoável, até o momento em que

encerrarmos os nossos trabalhos aqui. Pode haver informações que vão ser

relevantes, e nós estamos falando de períodos.

Então, Sr. Presidente, eu quero continuar contribuindo e continuar

acreditando que desta CPI, desta Comissão Parlamentar de Inquérito sairão

resultados que poderão contribuir. Qualquer recurso que nós consigamos aqui, no

esforço da CPI, demonstrar que pode ser reduzido, qualquer 1%, 2% da dívida pode

significar recursos fundamentais ao investimento deste País. Qualquer redução que

nós façamos, que consigamos chegar a essa conclusão, e o País começar a

trabalhar, eu digo isso, vai ser uma injeção direta de recursos no próprio orçamento,

porque esse dinheiro não vai embora, esse dinheiro ficará aqui dentro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Deputado.

Não há mais inscritos em primeira rodada. Parece-me que o Deputado Meurer

pediu mais uma rodada.

Deputado Hugo Leal, eu quero dizer que eu acolho a sua...  A rigor, no

escopo não estaria incluída essa discussão sobre emenda, mas, para não dizer que

estamos limitando, eu acolho a sua argumentação. Evidentemente, o produto de

uma CPI deve ser buscado, em primeiro lugar, na sua ação legiferante, para

aperfeiçoar o processo legislativo. Agora, numa análise mais stricto sensu essa
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questão não estaria presente, mas não sou eu que quero aqui limitar, eu apenas fiz

a observação de que, no nosso modo de fazer, o Deputado pode, sim, interferir em

todas as variáveis, desde que no lugar certo, no Plano Plurianual ou nas diretrizes

orçamentárias. Não é no momento da elaboração da lei orçamentária que se vai

alterar a política de pessoal ou a política de endividamento.

Mas eu não quero debater isso aqui, nós vamos ter o lugar. Quando isso foi

feito o sentido era o de ampliar e não o de reduzir a capacidade de interferência

legislativa na formulação das macrovariáveis econômicas nacionais. Mas eu não

quero debater. Quero dizer que eu acolho, para não dizer que estou limitando aqui,

acolho as suas argumentações e a inclusão do tema da formulação constitucional,

adequação ou não da formulação constitucional.

No momento adequado desço daqui da presidência e vou debater na

condição de membro. Não é o meu papel aqui, e talvez eu tenha falado até mais do

que devia a respeito desse tema.

Portanto, passo a palavra de imediato ao Deputado Nelson Meurer.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER  - Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Relator, Srs. Deputados, ouvi aqui atentamente a fala de

diversos Parlamentares que estão preocupados com o endividamento dos

Municípios, com o percentual que os Municípios, os Estados e a Nação têm de

reservar do orçamento para pagar as dívidas. Isso mostra a grande responsabilidade

que nós temos nesta Comissão, para tratarmos com isenção de tudo e analisarmos

o perfil da dívida. Analisar por que os Estados, os Municípios e a União estão

endividados dessa forma.

Nós não podemos aqui jogar a culpa para os empresários, jogar a culpa do...

Eu noto também o seguinte: nessa, vamos dizer, situação toda que há, o que

acontece? Acontece que tantos os Municípios como os Estados e a Nação, muitas

vezes, menos a Nação e mais os Estados e Municípios, quando contratam com a

empresa, um serviço, a construção de uma obra ou alguma coisa que vai para a

licitação, e colocam ali no contrato as obrigações de cada um, muitas vezes, pela

circunstância que acontece de nunca se pagar precatório, os Municípios e os

Estados dizem o seguinte: “Desse aí, não vamos honrar esses itens dos contratos,

vamos deixar que vá para a Justiça, vai ficar 5, 6 anos, 10 anos lá, e depois nós
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vamos ver o que acontece, vira precatório, depois não sabemos o que vai acontecer

mais”. É essa a realidade da dívida que se coloca aqui.

Com a situação atual, antigamente havia inflação, isso foi dobrando todo ano,

com juro e correção monetária. Por isso, nós nos encontramos nessa situação hoje

da dívida. Por causa de quê? Por causa dessa situação. Por isso, nós temos de aqui

analisar com isenção, para não transformarmos esta CPI numa possibilidade de

realmente propiciar o maior calote que vai acontecer das dívidas desta Nação.

Temos de olhar a origem das dívidas e brecar a condição, por exemplo, de

Municípios e Estados protelarem essa dívida para pagar dali a 20, 30 anos. E, até

prova em contrário nesta CPI, eu acho que quem está recebendo o maior calote da

dívida pública são os empresários que fizeram os contratos, que fizeram o serviço,

que tinham esperança de receber os recursos nos prazos e até hoje não receberam.

Aqueles Municípios que realmente honraram os contratos e não têm problema de

dívida nenhuma de precatório estão honrando. Por isso, nós temos de analisar e não

ver só o lado social, mas todos os lados, a responsabilidade daqueles que

administraram e por que razão a dívida se encontra nessa posição neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado.

Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER  - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, quando o Deputado Ivan Valente falou, a primeira vez, em criar esta

CPI, eu, de pronto, quis participar dela. Até por um conceito, que, aliás, não está no

escopo da CPI, penso que nós podemos variar para outras direções, como o destino

da dívida. Eu estou absolutamente convencido de que nós podemos ter estatísticas,

vamos mergulhar e saber de onde veio, qual a origem da dívida.

Eu tenho aqui, por sinal, um estudo do PSDB que mostra o porquê do

acréscimo da dívida pública federal de 1994 a 2002, quando foi feito o saneamento

do Estado brasileiro. Isso contribui com a dívida.

Então, nós vamos ter um perfil da história, de onde apareceu. Mas o mais

importante é nós darmos destino à dívida: o que nós vamos fazer com essa dívida?

Porque não se vai poder cancelá-la, não se vai poder dar o calote — ela já foi

constituída —, não se vai poder mais voltar atrás.
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Mas o grande problema da dívida é o mal perfilhamento. Ela está num

curtíssimo prazo e onera hoje diretamente o nosso Orçamento. Pagar mais de

R$100 bilhões por ano em juros de dívida?! Isso não dá para ser concebido num

país que precisa de infraestrutura, de saúde, de educação, de segurança, de

habitação, de tanta coisa, como nós precisamos. O que temos de fazer?

A nossa dívida sobre o PIB não é tão alta. Hoje de manhã, nos jornais, ainda

vi isso. A dívida americana, com o pós-crise, vai para 90% do PIB — 90% do PIB! E

vamos chamar aquele PIB de “PIBão”, como é o PIB americano. Ela, agora, com a

intervenção do Estado, que teve de sanear, que teve de socorrer bancos, enfim,

criar mecanismos contra a crise, vai para 90% do PIB. Mas, como é que ela vai ser?

Ela vai ser de longuíssimo prazo. E é isso que nós temos de fazer.

Nós temos de dar um trato, primeiro, no custo da nossa dívida, que é

superalta, numa taxa que tem grande parte dela indexada a uma Taxa SELIC, ainda

de 8,75%, o que é extremamente alto. E ela está no curtíssimo prazo. Então, nós

temos de fazer algum mecanismo, propor que ela seja alongada e que não impacte

tanto o nosso Orçamento anual. Então, penso que temos de colocar no escopo e

também propor o que fazer, dar um encaminhamento do que nós podemos sugerir

para que essa dívida não onere tanto o Orçamento anual, custando mais de 100

bilhões por ano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado.

Deputado Hauly. Depois, Deputado Ivan Valente.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - V.Exa. se inscreveu

antes, mas dei preferência a quem não tinha falado ainda.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Está certo. (Risos.)

Com a palavra o Deputado Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, eu estava aqui pensando, enquanto falavam o Deputado Alfredo e

os outros companheiros: é interessante esta discussão da dívida. Eu estava

lembrando desde o Plano Real, que é de quando nós temos a memória estatística
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melhor, por causa da estabilidade da economia, porque antes se tinha um regime

inflacionário que acabava criando uma ilusão monetária para todos.

Só pegando os últimos 15 anos do Plano Real, os 2 Governos de Fernando

Henrique e os 2 de Lula, pode-se perceber que o déficit público anual, nos 3 níveis

de Poder — municipal, estadual e federal —, a dívida pública hoje, foi inteiramente

renovado pela dívida nova destes 15 anos. Só no ano passado, o setor público

brasileiro gastou 3% do PIB a mais do que arrecadou. Arrecadamos algo em torno

de 37% do PIB e gastamos 40. Quer dizer que pagamos dívidas para trás e fizemos

dívidas novas. Na média — e é isso que esta Comissão vai levantar — desses

últimos anos, nós temos acumulado um déficit público.

Os economistas, habilidosos, sempre inventaram aquele superávit primário,

que nada mais é do que uma enganação, uma empulhação da disciplina contábil,

que deveria ser do setor público também, como o das empresas. Imaginem se as

empresas tivessem um superávit primário e falassem: “Não, esta empresa deu lucro”

ou “deu prejuízo”, ou, então, “Não, eu paguei os juros” e, depois que pagassem os

juros — que são a despesa do custeio da dívida —, apresentassem um déficit

público. É assim que são as contas no Brasil.

No déficit primário, o que existe é o déficit real, nominal. O que nós temos no

Brasil é um déficit nominal de 3% do PIB. Ou seja, gastamos quase 10% a mais do

que arrecadamos. Esse tem sido... Então, se pegarmos 15 anos, 45% do PIB. A

dívida não está em 45? Então, nós pagamos dívida para trás e fazemos inovação de

dívida. Esse é um ponto que venho trazer nas minhas considerações a esta

Comissão.

Depois, há um passivo monumental. Eu acho que nós podemos explorar

também os esqueletos não resolvidos. Na era de Fernando Henrique foram

resolvidos vários esqueletos: Fundo de Compensação e Variação Salarial, dívidas

dos Estados, bancos, PROER, bancos estaduais, que é o PROES. Agora, nós

temos novos esqueletos estocados no contencioso administrativo, no contencioso

judicial, em áreas que vão desde a de desapropriação de terras, muitas com

transitado em julgado, de natureza tributária, de toda natureza. Não esquecendo que

nós temos de... O que nós vamos explorar aqui? Vamos ficar só na dívida

imobiliária?
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Ontem, fizemos uma audiência pública na Comissão de Finanças, e o

representante da Receita trouxe o quanto os Municípios têm para receber da

Previdência, dos vários casos, da Lei de Compensação Financeira, que é uma lei de

minha autoria, dos agentes políticos, de 4, 5 itens. A Receita reconhece 6,7 bilhões

como o que deve pagar aos Municípios.

A Confederação Nacional dos Municípios fez a conta pelo mesmo indexador,

ou seja, adotando o indexador que a Receita utiliza para cobrar os seus e não para

pagar — para o que ela tem a pagar, ela adota a TJLP, para o que tem a receber,

ela quer a SELIC, então, há um descompasso —, e foi para vinte e poucos bilhões o

que os Municípios têm a receber, e o que a Receita diz dever é 6,7 bilhões. Então,

essa questão do indexador é fundamental.

Por último, para não alongar muito, para não começar a falar muito, pegam,

por exemplo, as reservas que o Brasil tem, e aplicam lá fora, a maioria em títulos

americanos, que têm a menor remuneração do mundo. A menor remuneração do

mundo! Deve estar em torno de 1,5%, 2% ao ano — ao ano! E nós agora nos

vangloriamos de que a nossa Taxa SELIC está em oito e pouco por cento.

Então, vê-se que há esse descasamento, esse descompasso. E esta

Comissão, além de investigar, pode dar o norte para o futuro. Estou tentando abrir

um horizonte para aquilo que nós temos. Há um passivo, há um contencioso

administrativo, tributário, de terras, de indenizações, de “n” coisas. Então, nós

podemos realmente fazer um Raio X completo do setor público brasileiro e dar uma

grande contribuição ao País.

É isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Deputado

Hauly.

Com a palavra o último inscrito, Deputado Ivan Valente.

Posteriormente, passarei a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, não vou me estender

muito. Eu quero ser prático aqui na proposta.

Quero só dizer que o escopo da CPI... Uma CPI tem, além da própria ementa

já ter uma abrangência, eu acho que a CPI, ela... Todos os requerimentos de
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informações, o que nos trouxerem de contribuições, as investigações que forem

feitas vão trazer propostas. É evidente.

Então, a CPI sugere nova legislação, seja constitucional seja

infraconstitucional. Uma nova CPI tem poderes investigativos. Uma CPI tem esse

poder. Então, se detectamos que houve contratos ilegais, nós temos de tomar

providências, inclusive indicar onde está e encaminhar ao Ministério Público a

ilegalidade, a irregularidade. Isso é papel de CPI. Então, nós não temos ainda toda a

dimensão, digamos, do que nós... Eu estou colocando isso para até — conversava

aqui com o Deputado Carreira — para não transformarmos a priori nossa CPI num

grupo. Aqui não é grupo de estudos, não. Aqui é CPI — Comissão Parlamentar de

Inquérito. Nós queremos investigar e queremos sugerir. Entende? E isso com as

consequências naturais, que esta investigação vai trazer. Por isso que, num primeiro

momento, eu sugeri que nós não colocássemos barreiras às oitivas, aos

requerimentos de informações, porque esse é o papel de CPI, e não é aquele papel

pequeno que, às vezes, cumpre uma ou outra CPI. Aqui é para discutir a grande

política brasileira.

 Por exemplo, o problema do endividamento. Ora, qualquer estudioso,

minimamente, ou qualquer cidadão que acompanha a política sabe o seguinte: é

possível se endividar, sim, para desenvolver o País. Isso faz parte da rotina. Assim

como uma empresa empresta para investir, ela se endivida e vai tirar frutos disso. O

problema está em que o nosso endividamento virou algo deletério, ou seja, nós

viramos reféns da nossa dívida, nós viramos plataforma de exportação líquida de

capital, para sustentar a crise de países centrais, por meio de um mecanismo da

dívida pública, da emissão de títulos, da lógica como negociamos a nossa dívida

externa. Isso é tudo político, o que nós estamos falando aqui. Por isso a CPI tem de

avançar nos requerimentos.

Eu queria voltar, então, a essa questão. Como nós vamos ter, certamente, um

manancial de informações e vamos ter de fazer com que ela ande com a maior

celeridade, que tentássemos ver também com o Relator, em particular, e com a

Presidência, as subdivisões que seriam possíveis para agilizar os trabalhos e o

nosso funcionamento. Aí, penso que ela deve ganhar um volume de trabalho e,
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também, integrar o maior número de Deputados da Comissão nas subcomissões

que possivelmente criaremos para essa questão.

Mas fico satisfeito já, Sr. Presidente, com o padrão do debate que nós

estabelecemos aqui neste primeiro momento.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado.

Passo a palavra ao Relator.

Deputado Ivan Valente, as CPIs, em termos regimentais, não têm previsto

subcomissões. O funcionamento da divisão de trabalho pode ser feito, mas o

Relator, naturalmente, é que é o responsável pelo conjunto do relatório. A questão

de ter Sub-Relatores ou não é uma definição que o Relator toma ao longo do tempo.

É claro que todas as sugestões são válidas, até porque a discussão de hoje

reafirmou a amplitude original, reafirmou a ideia de discutir os esqueletos, os

precatórios, as dívidas dos Estados com a União, além do aspecto central, que são

as dívidas da União, as dívidas interna e externa. Mas vamos estabelecer uma

diretriz de trabalho, sobretudo nesse ponto que faz parte do trabalho do Relator,

para quem eu passo a palavra neste momento.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Sr. Presidente, eu ainda não tenho

muita coisa a aditar ao que foi dito aqui, mas parece que o Deputado Ivan Valente, a

quem eu quero dar atenção especial, por ser o autor do requerimento, não gostou da

ideia de fixarmos um prazo para colhermos informações sobre a dívida, ou as

dívidas. Eu gostaria que isso ficasse...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Permita-me um aparte?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Eu não me manifestei sobre isso. Eu

ouvi a manifestação do Deputado Hugo Leal, que achou que nós poderíamos, se a

CPI se estender, por exemplo — e ela pode se estender, Deputado, se houver fatos

novos, entende? —,  chegar até o final do ano. Eu concordo com S.Exa. Agora, isso

não vai ser um impeditivo, não vai ser essa questão que vai ser... Os requerimentos

de informações iniciais podem ter a data do início da CPI. Certo? Não tem problema,

porque é agora ou 30 de julho. Isso não seria para mim uma...
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado Ivan Valente, nenhum órgão

público é capaz de dar a dívida de hoje ou até a do dia 30 de julho. Para facilitar os

trabalhos, eu estou argumentando, porque me parece que eu vou fazer o trabalho e,

para eu fazer o trabalho, preciso ter um balizamento.

Então, vamos dizer, vem a informação do Banco Central, vem a informação

do Ministério da Fazenda de que a dívida pública, no dia 30 de julho, é 40 bilhões.

Mas, já em 31 de julho, não é 40 bilhões. Então, naquele período, 30 de julho, ela se

refere ao PIB de 2008, porque, o PIB de 2009, nós não temos. Essas comparações,

nós só podemos fazer se tivermos esse balizamento. É esse o meu ponto.

Peço que V.Exa. reflita sobre isso. Realmente, eu não quero impor, mas isso,

com certeza, facilitará o trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Eu queria fazer um

apelo. Vamos aceitar o prazo, Deputado Ivan Valente. Se houver algum fator muito

importante posteriormente, nós nos empenhamos e discutimos. Mas não vamos ficar

parados, vamos fixar esse prazo. Se houver uma coisa muito relevante que ocorrer

depois, a CPI, que fixou o prazo, pode fixar outro. Mas o Relator precisa ter um

trabalho. Vamos vencer uma etapa de cada vez.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não tem nenhum problema. Vamos

estabelecer um acordo aqui, na próxima reunião, quando nós vamos discutir os

requerimentos, fecharmos em definitivo essa questão, fazermos consultas,

estudarmos melhor essa preocupação do Deputado Pedro Novais e vamos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Continua com a palavra

o Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Outro ponto, Sr. Presidente: eu

gostaria que V.Exa. ou entrasse em contato ou, de repente... Aliás, seria

conveniente que V.Exa. pedisse um assessor da Consultoria Legislativa e outro da

Consultoria de Orçamento para nos auxiliar nos trabalhos. De resto, era só isso que

eu teria a falar por hoje.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado, Relator.

Fizemos a discussão preliminar, útil para delinear o nosso roteiro de trabalho

e poderíamos agora — eu queria consultar os Deputados aqui presentes — decidir
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sobre quando seriam as nossas reuniões regulares, para já marcarmos a próxima

reunião, quando nós já vamos começar a ter um plano de trabalho mais definido.

Vamos iniciar discutindo essa questão do horizonte, de tempo e, depois, a questão

das diversas propostas de organização de trabalho.

Hoje, nós fizemos uma discussão mais exploratória, mas vamos ter de fixar

com mais clareza, até para que tenhamos começo, meio e fim para o nosso

trabalho. Então, quando seria a próxima reunião, ou seja, as próximas reuniões?

Nós teríamos uma data fixa semanal? Quando seria? É a pergunta que eu faço aos

Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, sabemos

que nosso tempo aqui é pouco e é bastante fragmentado. Talvez, se nós

iniciássemos com o compromisso de termos a reunião semanal às quartas-feiras a

partir das 14h, com uma tolerância de 15 minutos, para que pudéssemos começar,

nós poderíamos avançar de uma forma até bastante significativa, sem prejuízo de

uma reavaliação, digamos, ao cabo de 4 sessões nós reavaliaríamos.

Eu acredito que na medida em que nós começarmos os trabalhos,

processarmos as informações e ouvirmos os interlocutores, ouvirmos as autoridades

e ouvirmos todos aqueles que nós consideramos importantes que sejam ouvidos, o

volume de trabalho vai aumentar muito. Talvez tenhamos de fazer mais de uma

reunião. Mas eu não quero antever isso, porque só a dinâmica do trabalho poderá

apontar uma necessidade a mais. Mas, a princípio, essas reuniões às quartas-feiras,

a partir das 14h, para que nós possamos, então, aprovando a dinâmica dos

trabalhos, a metodologia, os primeiros requerimentos, aí — quem sabe?—, na

segunda ou na terceira seguidas, nós poderíamos redimensionar, dado o volume de

trabalho, se nós precisaríamos de mais de uma reunião por semana ou de uma

reunião no início da terça-feira ou uma reunião que se estendesse até quinta-feira

pela manhã. Eu acho que é a dinâmica e o volume de trabalho é que vão determinar

a nossa regularidade e a nossa freqüência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O nobre Relator quer

fazer uma sugestão.?

Então, poderíamos marcar a nossa reunião ordinária regular para as quartas-

feiras no início da tarde. E, nas audiências públicas, teríamos uma outra dinâmica.
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Eu tenho a impressão de que nós deveríamos ter essas mais como reunião de

trabalho. As reuniões de audiência pública marcaríamos para um outro dia, poderia

ser? Porque eu acho que fica até indelicado até com os convidados. Ficaríamos

apertados aqui pela ordem do dia.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Em princípio às

quartas-feiras, 14h ou 14h30min?

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Às 14h30min?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É porque se for reunião de audiência é

outra coisa, aí eu acho que temos de começar às 14h porque o nosso tempo é curto

para o plenário. Se forem reuniões de trabalho, para votar requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Mas audiência pública

nós veríamos depois, Deputado Ivan Valente. Audiência pública, nós vemos depois.

Então, nada mais havendo a tratar, encerro esta reunião, adiantando ao

Relator que já vou providenciar os requerimentos. Pediria aos Deputados do PSDB,

se puderem, os que citaram o texto, que todos os textos citados fossem mandados à

nossa Assessoria para distribuição, sejam aqueles citados pelo Deputado Luiz

Carreira, sejam os outros citados, se for permitido, para serem distribuídos, e

também os textos citados pelo Deputado Hauly.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa presente reunião e

convocada outra para a próxima quarta-feira, às 14h30min, em plenário a ser

definido.

Está encerrada a reunião.


