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paçõo de compe~êncla legisla~iva que deveria cabe~

ao Congresso.

Uma legislaçõo omissa, ,condescendênCia
governamen~a' e o senTimenTo general izado de Impu
nidades ~êm mul~o a ver com as origens de inúmeros
esc6ndalos financeiros, que ~ransferiram para a
SOCiedade prejuízos imensur6vels.

A profusõo de norma~lvos, ~s vezes confu
sos e anTogônicos, oonTribul para dificuliar o
flscalízaçõo, pela sociedade, do Sls~ema Financei
ro Nacional. A deficiênCia da leglslaçõo
ordinária, JunTamenTe com decisões casuíSTicas das
cu~o~idades dos mais variados níveiS, p~opiclaram

o surgimenTo de Toda sor~e de desvios e desca/a
bras, com inevi~6veis ônus para a sociedade, que
sempre paga a con~a final

Resul~ou dessa legislaçõo o confl I~O en
~re um quadro ins~l~ucional que prevê um sis~ema

financeiro especializado e a real idade em que fun
Ciona, reg~larmen~e os chamados bancos múl~iplos,

a demons~rar que as empresas se adap~aram mais ra
pldamen~e ~s eXigênCIas do mercado do que as au~o

rldades demons~raram capacidade de modernizar os
mecanismos de regulaçõo.

O An~eproje~o vo~ado pela Subcomissõo do
SISTema Financeiro, ora ap~esenTado p consideração
do Comissão do SISTema TribUTário, OrçamenTO e FI
nanças, procura modernIzar e To~nar mais eficienTe
o Sis~ema Financeiro Nacionai. De um lado,
esforça-se por Torná-lo mais democrá~ico. Exemplo
disso é a au~orlzaçõo para o es~ab~leclmen~o de
novas ins~iTulções bancárias, sem õnus, a ~odos

quanTOS comprovarem idoneidade e capaCidade Técni
ca, econômica e f,nanceira.

H6 ou~ros pon~os de capi~al impor~6ncia

feridos pelo An~eproje~o. Ressal~e-se, sobre~udo,

a el iminaçõo do Conselho Mone~ório Nacional, fru~o

de 2~ anos de arbíTrio, período em que se dediCOU
a homologar decisões io~adas, em gabineTes, por
resTrl~o grupo de pessoas, nõo raro influenCiadas
por in~eresse do se~or banc6rio privado.

A Subcomissõo propõe ~razer para a compe
~êncla do Congresso Nacional, responsabl J idades
que são suas, oomo legislar sobre maTéria finan
ceira, oQmbiol e mone~ária.

Chegamos ao ~ermo da ~arefa come~lda a
es~a Subcomlssõo da Assembléia Nacional
ConsTiTuinTe. ~noumbju-nos, elabora~1 o capíTuJo
referen~e ~ Subcomissõo do Sis~ema Financeiro. O
cronograma e os par6me~ros do Reglmen~o foram ri
gorosamen~e cumpridos~com a real Izaçõo de audiên
cias, consul~as aos segmen~os de in~eresse para a
ma~éria na sociedade, cole~a de opiniões de Cons
TITuin~es de que resul~ou o apreci6vel número de
sUges~õe'" e emendas que no's foram encam I nhadas.

O An~eproje~o, por isso mesmo, refle~e,

na sua InTegrai Idade, um denominador comum en~re

o~ ConsTiTUinTes e O ex~raTo dos subsídios que re
colhemos ao longo das audiências públicas. Procu
ramos do~ar o novo ~ex~o consTi~ucional de normas
que subordinem as aTívldades das InsTi~ulções fi
nanceiras aos inTeresses da coleTividade.

O An~eproje~o ~raz dlsposi~ivos referen
~es ~s a~ividades dos bancos es~rangeiros. A ine
xiSTência de lei ordinária sobre a presença e for
ma de a~uaçõo de bancos es~rangelros fez com que
as decisões a respei~o fIcassem a cargo exclusiva
menTe do Banco Cen~ral, que ~em a~uado segundo In
~eresses pol í~lcos ocasionais. O que nõo impediu
passassem ~aJs bancos a par~Jcipar, de modo cres
cenTe l do capiTal acionário dos bancos de invesTj
men~o, hOJe vlr~ualmen~e ~ransformados em bancos
comerciais. A real Idade é que os bancos esTrangei
ros não incorporam nem capITal, nem iecnologla à
economia brasileira. Além disso, enquanTO no Bra
si I os bancos es~rangeiros a~uam na capTaçõo de
dep6si~os de públiCO, 16 fora, os bancos brasi lei
ros raramen~e dispõem dessa faculdade. Os mesmos
arg~men~os funcionam para as corre~oras de
seguros.

Senhor PresidenTe,

O An~eproJe~o ora apresen~ado ~ conslde
roçóo de Vossa excelênCia é um I ibelo conTra o
concenTração e o 01 Igopól lO. Inúmeros disposiTIVOS
aI i con~ldos levam em conTa as fusões e Incorpora
ções, ocorridas de 1964 a ~984, que favoreceram
cumulai!vamenie os g~andes bancos, coniemplados
com incenTIVOS flSCOIS e crediTícJOS concedJdos
pelo governo, Implicando em processo de al~o cus~o

para a sociedade.

Inexis~lndo na Cons~l~ui9ÕO vigen~e dis
posiTivos bal Izadores da inTermediaçõo financeira,
a Tarefa' des~a Subcomlssõo foi a de Traduzir os
anseios da sociedade, corporificando-os em um con
JunTo de ar~lgos que perml~irõo maXimizar o pro
cesso de desenvolvimen~o.

Acredi~amos que a ma~éria con~lda em nos
so ~n~eproJe~o é de capl~al Impor~6ncia para cor
rigir os deSVIOS que vêm ocorrendo ao longo dos
anos.

A ausência de princípios consTiiucionols
na CarTa em vigor nõo apenas deIXOU de norTear os
In~ermedi6rlos financeiros para suas funções soci
ais mas Também acabou por ensejar pr6~icas ora í
legí~lmas, ora I legaiS, e prlnclpalmen~e, a usur-

A
bancórío ~em

dependênCia

crescen~e

induzido o
do capi"tol

concen~raçõo do capi~al

surgimen~o de acen~uoda

Indus~riol e comercial em
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~elaç60 a peqveno g~vpo de bancos,
vez mais pa~a acordos de monopól io,
de bancos.

que Tende_m cada
pa~a um T~usTe Tem

dos

o AnTeprojeTo da Subcomissão
aInda um árduo caminho pela frenTe.
lUTar pelo seu pleno êxiTO.

Financeira
Vamos TO-

A a~Tlculaçâo de g~andes bancos nacionaIs
- dos quaIs apenas 6 (seIs) domInam 44/ (qua~enTa

e quaT~o po~ cenTo) dos depósIToS, 401 (qua~enTa

po~ cenTo) dos emp~ésTlmos e 401- (qua~enTa po~

cenTo) do TOTal de agêncIas - vlab, I Iza~ia, em si
Tuações pecul la~es, movimenTos capazes de faze~

f~enTe a deTe~minações deco~~enTes de pol íTlcas
moneTá~las e, aTé, ao p~óp~io Poder CenTrai

CID SABÓIA DE CARVALHO
PresidenTe

FERNANDO GASPARIAN
Rela"tor

DianTe da omIssão das aUTo~ldades, da aU
sência de napmas lmpediTivas e aTé pOP circunsTân
cias, o Banoo Ceniral assumiu, ao longo dos anos,
o papel de vl~Tual admlnísT~ado~ da pol íTlca eco
nômica, InTimamenTe lIgado aos MinlsT~os da Fazen
da e do PlaneJamenTo. Suas decIsões repe~cuTem di
~eTamenTe sobre a vida de cada brasi lej~o. Telex
do Banco CenT~al passou a Te~, mUITas vezes, maIs
força que TeXTo consTITucIonal.

-ANTEPROJETO

.ANTEPROJETO

REDAÇÃO FINAL

III - legislar sobre sisTema moneTárIo e
financeiro, suas ins~iTuições e operações;

ArT. ~o. - Compe"te à 'Unlão:

I - emiTir moeda;

II - fIscal izar operações
capiTal izoção e seguros;

suae

câmbio,

poupança

crédiTO,

de

de

a formação
flnanceir-oj

IV - eSTImular
capTação pelo sIsTema

Responde o Banco CenT~al por inúme~as e
aTé IncompaTíveIs funções: emiTe moeda, exeouia a
p~og~amação orçamenTá~ia, maneJa insTrumenTos de
pol íTlca moneTária, gerencio o sisTema fInanceiro
nacional, fi~ancla o déficIT públIco, conTrola as
operações de câmbIo e o comércIo eXTerior e manTém
operações de fomenTo. Com ISSO, perdem a socieda
de, pelos desace~Tos na condução de d,versas e In
TerdependenTes pol íTlcas, e o próprio Banco Cen
TraI, no que diz ~espelTo a sua credibi I idade e
eficáoia.

o AnTeprojeTo previa que as Taxas de ju
~os reais não poderIam ser supe~lores a ~2;' (doze
por cenTo) ao ano. A SubcomIssão enTendeu que O

maTéria deverIa ser TraTada no leglsiação
ordlné~lo. Com o nôo ,nciusão dos arTigos perTi
nenTes, o assunTo deverá ser diSCUTIdo novamenie
em oUTras InSTânCIas desTa COnSTITuinTe.

A baIxa credlbl I Idade e a inef'CiênCIa da
fiscal ização bancá~la podem ser c~edlTadas ao en
volvimenTo indevido do Banco CenT~al com cerTas
aTividades, que segu~amenTe f'carIam melho~ POSI
cionadas em oUTras inSTITuições. Some-se a Isso a
fragi I idade desse Banco pa~a ~esisTi~ pol iTicamen
Te a p~essões exTernas conT~árias, quando o servi
ço de fiscal Izaçâo deTeCTava Irregularidades que
resulTaram nos Inúmeros escondaJos financeiros.

Por Todas as disfunções, não pôde o Sanco
CenT~al dedIcar-se com pa~Ticula~ empenho ao cum
p~lmenTo das funções que lhe são próp~las, ~ela

cionadas com execução e fiscal ização das dei ibera
ções do Conselho MoneTário Nacional; emissão de
papel-moeda e conTrole da base moneTária; execução
da pol íTlca de conTrole da I iquldez do SIsTema,
aTravés dos insTrumenTos de emprésTImos de Ilqui
dez e open markeT; e execução da pol íTlca cambIaI.
Cabe-lhe, ainda, servir de deposITárIO das reser
vas InTernacionais do País e dos recolhimenTos
compulsórios e volunTárIos das InsTITuIções
financelros~

§20. - Os bancos de depósl"tos, de invesTimenTo, as
companhIas e correTores de seguro e demaIS inSTITuições
f'nanceIras não pode~ão Ter par"tlclpação aCIonário de
pessoas fíSIcas ou Jurídicas es"trangeiras.

poupançaasaranTI~paramedidas

30. Os bancos e ou"tras ins"ti"tulções
eSTrangeIras, au"torlzados a funciona~ no
poderão receber depósiTOS ou oUTra forma de
reCUrsos no mercado.

V - definIr
popular.

§30. - A aberTura e funclonamen"to de agências de
bancos ou inSTITUições financeIras no municíp,o fica
condicionada à aprovação préVIO da au~oridade locai que

poderá, aTravés de lei municipal, regulamenTa~ horário,
lugar e condições de funcIonamenTo desTes
esTobelec.men"tos, de forma compaTível aos InTeresses da
comunidade local.

ArT. 20. As inSTiTuições financeiras, públ icas e
p~lvados, exercem função social e suas aTIVidades devem
subordInar-se aos InTeresses da cole"tlvldade, segundo
os princípIOS gerais da ordem ecônomica e social
definIdos nesTa_Cons"tí"tulção.

ArT.
f'nancel~os

País, não
capTação de

§ ~o. O exercício dessas aTiVIdades por
inSTITuições bancáriaS e financeiras, cooperaTivas de
crédiTo, eSTabelecimenTos da capITal ização, do seTor
prIvado, será aUTorIzado, sem ônus, a Todos quanTOS
comprovare~ idonetdade e capaCidade Técnica, econômica
e financeira. Essa aUTorização é Inegociável e
i nTransfer íve I .

na ges
fomenTO
que aTé

Uma das disfunções maIs noTadas é
Tão das ope~ações de fundos e prog~amas de
econômIco, assumidas já a parTir de ~965,

enTão cabIam ao Banco do B~asl I.

Senhor PresidenTe,
Ar"t.

Nactonal:
40. É compeTênCia exclusiva do ConSresso

III - aUTorIzar e aprovar empréSTimos, operações,
acordos e obrigações ln"ternas e exTernas de qualquer
naTureza, conTI'a í das pe I a Un i õ o , pe I os ESTados " 'pe I o
DIST~iTO Federal e pelos Municípios e pelas enTidades_

II - eSTabelecer as condições e
aUTorIzar a emIssão de moeda e de TíTUlos
públIco federal, eSTadual e munIcipal;

A Subcomlssão do SlsTemo Financeiro ousou
Inovar. Foi além do quadro de referênclo que a re
al idade nos apresenTa. Procurou Transcender essa
real Idade mesquinho e Troçar os grandes lInhas
poro um SIsTema financeiro que permiTo o desenvol
vimenTO harmôniCO do País.

Posso dizer que os dias de Trabalhos In
TensoS foram plenamenTe compensados.

• I - I eg i s I ar
MoneTÓrioj

sobre ma"téria financeira, cambial e

I I m I T-eS e
da dívida



-4-

de sua adminis~~ação, di~e~a e indi~e~a, ou sociedades
sob seu con~~ole;

v - aprovar o Orçamen~o Agregado Anual do qis~ema

Nacfonai de P~'evidência Social;

Vi ~ ;ns~i~uir Comissão Especial Mis~a"Permánen~e

do ~'~~~ma FinanceirD.

§ 10. A Comissão Especial Mis~a Permonen~e do
S i s1"e~o F i"n'once i ro do Cong~esso Nác] ono I , po~

'i n i é l.à~ i 'IÍ'':}.' próp~ i a ou por so I I C i ~ação 'de um ~erço dos
componen~,es do Senado e .Cámaro, ,"od" ;'efe...endum" do
Congresso' . Noc i ono I , ,poçle...ó· de~erfn i nor <i :sus~aç60

Temporária ou·def.ni~lvo de dei Iberàçóes ci~ d~ci~ões d~'

Poder ',E~ecuTlvo. ~eferld~s âà paI j·,'eos mone+ó-'a de. ", .' ..s,
crédi~o e câmbiol. '

ArT'.· Só. "A Un -i e,';;' o~rGlvés de suas I ns1; I T.,....i. ções
f j nonce iras, ': nãb 'se ;r'esp~nsab"I-I zar-á 'pe los ,depós i Tos
'ou ap H caçoes nos I nsT i·Tu i ç'ões f i nanee Iras pr I vác:las.

nesTe
lei

"

ÚA i co. 'A ouTor i zoção p~ev isTo
ser dada, 'nas. condições ,que o

-----~ .-----~- ----- -

o UTi I IZQção 'desses recursos, salvo
de despesa prevls~os no O~çamen~o Fiscal
pelo Tesouro paro execução po~ seu

Pc(rógt"afô'
arTigo' poder'á
cf~~erm i'nc,.. -

vedado o es~e

quan~o o i~ens

e au~o~izados

in~e~médlo.

Ar~. 80. Depende~ó de.du~orizoção legislaTiva a
concessão de aval ou ga~anTid de c~édiTo pelo Tesouro
Nacional, Banco CenTrai, auTarquias e ou~os órgãos da
adminisTração desce~rai Izada sem auTonomia financeira,

'em fav~r de enTldod~5 náo 'conT~orodas peio União,
'pessoas 'jur í dicas de d i-~er~õ"p'~ I vo'dó em' gera I, EsTados,
Municípios e enTidades das admlnls~~ações esTaduais e
municipaiS ou sob seu con~rol~.

a~ividade do
de pol í~ica

izar" a
ma~é~la

IV - acompanha~ e fiscal
Gove~no e da Adminis~ração em
~one~?ria, f'nancei~a e cambial;

§ 2'0', O Cons~-esso ~e'j..ó T"'n~a d,QS pa~o ,.eferendai-, ";,,- .Parágrofo .ú!:'lco., A.s, .1l')sTi1"~ições financeiras
aS deolsões dá'Comlssão MisTa Pet"manenxe do ·:SjsTemd~'" privados, formar.ão ~u~âo de S~guro de OepósiT~G
Flnancerr.o·,· de 'aco~dó 'com o pa~á9~<;IIfo a~~erlor:' Baricórlós, 'co;;' ,.o', obje"f"l,vo . de' proTegei" a eco,n.".ia
Oeoo~rido esse perí'odo, os'declsões serão ~1d';;s CÇlm';';"'~':-~~pí:i'lar, 9a"'aní-ind~ -depós'iTÔs OU apl icações a~'é
aprovadas. ' I. ·;···"de-fe...rn i'nado \/0 I o ... , que .;, I.e I def I n i rã.

§ 30. 'À Comissão Espeolal MIsTa PermanenTe do
SisTemo Financeiro do' Cong~esso Nacional éineumbi~Ó

fiscal Iza~ Todos os ó~gãos flnancei~os do EXecU~lvo ou'
o e I e I i gados. . ; "

Parágrafo único.
empresos, aUTarqUias
conTrolados, dj~eTa

Federai, pelos EsTados,
Federois e Municípios
bancos esTaTais,

ArT. 50. Ao Banco CenTrai do 'B~osi I órgõo
au~ônomo do Poder ExeCUTIVO, compe~e, sem p~ejuízo de
ou~,.as a~rlbuições que lhe fo~em come~idas em l~i:

I - emi~i~ moeda e ~í~ulos de crédiTos de sua'
responsabi I Idade, para execução da pol íTica moneTária,
nas condições esTabelecidas pelo Congresso Nacional

II - execu~ar o p,.ogramação moneTária;

ArT. 10. As dlsponibiJ Idades de caixa da União ,e
de Todos as enTidades sqb seu con~role ou a ela
vinculod~S, bem . como as dos fundos de pensão de ~odos

os' • -seus serv Idores púb I i.cos e smpregados, ser50'
·depo.i~adas em Ins~i~u/ções financei~os sob o conTrole

da União, a fim de p~ove~ ~ecU~sos para aplicações
p~iorl~á~los.

As operações de câmbio dos
e fundações, pe~TencenTes ou

ou Indl~eTa"'enTe, pela União
DisTrlJo Federai, Ter~'~órios

serão feiTos pel07 ~especTivos

III - conTrolar as operações de câmbio; ArT. 11. Os c~lmes praTicados no gesTão financeira
serão de compeTência da Jus~iça federal.

IV - exeCUTar os se~viços do meio circulanTe;

v - exerce~ a fiscal ização das InsTITuições
financeiras e apl lca~ as penal ,dades prev,sTas em lei;

VI - dispor no~mas

moneTárJo, de crédiTO,
capiTaIS, observado o
40. ;

sobre a execução das pol íTlcas
cambial e do mercado de

disposTo na leTra I do arTigo

A~T. 12. Os depósiTos ou poupanças capTados pelos
insTiTuições fjnancel~as em mac~0-~e9Iões menos
desenvolVidas, não poderão ser apl icados em mac~o

resiões mais desenvolVidas.

DISPOSIÇÕS TRASITÓRIAS

. Ari. 70. A execução orçamenTárIa da União, beM
COmo a emissõo e co Iocaçõo de TíTulos da dívida
públiCO, oerôo procedidas pelo Tesouro NaCional aTravés.
do Banco do Brasl I S#A., como seu agenTe financeiro,

ArT. 60. É vedado ao Banco CenTrai do B~asi I
finanCiar direTa ou indireTamenTe o Tesouro Nacional 1

DisTrITo Federal, Es~ados, Te~riTórlos e Municípios,
beM como efeTuar operações de crédiTO que não sejam
des~lnadas à promoção da I tquidez bancárIa,

§ zo:-E':--veaaaa-a-e1'et'ç-&o"para a pres I dênc i a e
dl~eTo~las do Banco CenT~al do B~osl I a quem Tiver
exercido, nos úlTimos quaTro anos anjerio~es à

indlcaç5o, funçõo de dlreçõo de qualquer enTidade
financeiro privada.

§ ~o. Seu p~esidenTe e dlre~orla serão Indioados
peio P~esiden~e da República, sendo nomeados para
mandaTO de quoTro anos} após Ter sues Indicações
aprovadas pelo Congresso NaCIonal, que pode~á - ~ambém
voTar suas desTITuições ou apreciar expedienTe do
PresidenTe da Repúbl ica nesse senTIdo.

A~T. ~3. Todas as aTividades de fomenTo do Banco
CenTrai do Brasl I serõo Transfe~ldas para -o Banco do
Brasl I S.A. e Bancos Regionais rederais, e Todas os
aTiVidades relacionadas com o SisTema Finanoel~o da
HabiTaçãq, para a CaIxa EconômIca Fede~al num p~azo

máXImo de SO (nov~n~o) dias, conTados da promulgação
desTa ConsTiTUição.

Pa~á9rafo Ú~~9!dQLP,e.r-Lo.d.o_,_0_Ba-1'lCo-e-e"""""êíÍ
do B~asi I Transfe~lrá pa~a o Tesou~o Nacional ~odas as
operações e encargos que não se relacionem com as
aTiVIdades específiCOS de aUToridade mo~eTárla.

A~T. 14. No p~azo de um ano, conTado da da~Q de
p~omulgaçõo desTa ConsTITuçõo, o Pode~ ExecuTivo fa~á

~eal izar ampla e circunsTanciada audIToria dos
operações financeiras, relaTivas a emprésTimos e
finanCiamenTOS ObTidos em i~STiTuições esTrOtlgeiras,
realizadas pelQ adminls~ração públ ica direTa ou
indireTa federal, eSTadual e muniCipal, bem como por
pessoas ju~ídlcas de direj~o privado semp~e que
p~a~icadas com aval, fIança ou qualque~ ou~ra garon~ia

fidejussória ofereCido pelos ó~gãos refe~idos nesTe
arTigo.

§ ~o. A audiToria preVISTO compreenderá o exame de
quaisquer conTraTOS, proTocolos} convêniOS e CarTas de
InTenções ~elaTivos às cl~adas ope~aç~es financeIras,
IndependenTemen~e de seus Termos, dos aTivos
flnancel~os objeTo dos mesmos e da naTu~eza jurídico
econômica das parTes conTraTanTes, bem como a

cooperaTivas dedecriaçãoa

v8dado a quem Tiver ocupado a preSIdência
do Banco CenTrai do Brasl I exe~cer cargo

enTidade financeira prívada~ dUranTE os
segUinTes ao seu desllsomenTo daquele

§ 30. É
ou dlre~orlas

em órgêlo ou
quaTro anos
Banco.

VII - esTImular
c~édITo.
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§ 40. No caso previSTO no parágrafo anTerior in
f~ne o poder ExecuTiNo. deverá denunciar a operação
r~al izada à parT.e sediada no exTerior, com visTas à
susTaçã~ doa efeiTOS exTernos do~ referidos aTos, bem
como ao seu evenTual saneamenTo JurídICO.

§ 20. O processo de audiTorIa financeira deverá
ser singular e específico, devendo, em cada coso, ser
emiTido, pelo aUToridade responsável, laudo Técnico o
ser submeTido à apreCiação do Congresso Nacional, em

,sessãó conjunTO, prevlamehTe InSTruído com o parener
.conclusivo do Tribunal de ConTas da 'União.,

-, § 30. Sempre ~que" oco I h Idos pe I o Congresso ~ Nac i ona i
evenTuais irregu-laridades .apo.nTadas nos laudos oL!,~ no
parecer ciTado no parágrafo anTerior,_~ relaTivas, a
aspecTos jurídicos das operações financeiras de que
TraTa, esTe arT I 9lO,' quer~ se ref i ram à s~oberan i a
nac10nal, o quesTões de dIreiTo inTernacional F~bl ipo
ou prIvado, ou à legiTimidade de práTicas comercial. ou
financeiros adOTados pelos inSTrumenTos dos aTos
acordadbs;. poderá o Congress~' Nac(onal encaminhar o
maTér·; o C; aprec I ação do bupremo Tr> i buna I ~ Federe: I, .que
sobre' elo se'pronuncla~á, deCidindo' sohre o ~corrêncla

de aTos I I íci~os praTicados por enTidades sediadas no
País sobre o ~esponsabi I ização dos respecTivos. agenTes
e-: sobre .,s peno I I d9des ap I i cóve I S .Çl.,~-Ó, cada esp<$c I e,
pO,d"'(ndo,. I nc 1-u;S i v e , . pec I arar a. nu I I dade de .aTos
praTicados peJas parT.es.

.'r. ~.~.. '-f

Disposicões

protocolos~

adm;f.nistraçà;o

dastextoao

ees-eee de â.n-rerrcõ ee z-eaa-ta.vcss às

quaisquer contratos~

Adi~e-se

Transitórias:

exame de

estrangeíras~ "reaJ.izadas pe1a

ccnvêna.oe

pÚbJ.ica direta ou 2ndíreta %ederaJ.~ estaduaJ. e

rnunicipaJ.~ bem como por pessoas JUridicas de

dire;f.~o pr~vado~~ sempre que praticadas com avaJ.~

;fiança ou quaJ.quer OU1:ra garantia %ide:;Jussória

o%erec~da·peJ.os órgãos re~eridos neste artigo.~

! 10. _ A audi~or~a prevista compreenderá o

Art. No, prazo eíe'üm 'ano , ccn-ea-tc oa ':-da1:a de

prom1JJ:9àção~desta const:i:1:uiçãô~'o poder ~ Executivo

:fará reaJ.~zar amp1.a ~ e c'1r"cuns1:anciada aUdi 't.ori.a

das operàções :finariceiras;,' reJ.at:ivas a' empréstimos

:finàn'Ciamentos· oti"tiCfoir' em ·1ns't:itui'"ções~

citadas operações %inanceiras~ independentes de

seus -eezmoss , dos ativos f'inanceiros objeto dos

rneSlnos e da natureza jur1.d:i.co-eCOnõll\:i.ca das partes

AUTOR: SÉRGZO SPADA "; 'õ ~>
UF: PR PARTZDO: PMOS

-~_=========== E M E H o A NRO. scaaa3-7 ====~======~===========

=======~==========~===P A R E C & R NRO~-5C0a02-9 ==================a=~ ••
A matér:i.a estã cont~da no item XZZ dO art~go 40. e'nu art~go <

14 do anteprojeto.

Parecer contrár2o

=======================~=c o n c L u a Ã o ===============~==============~
REJ'EZTAOÃ. -

dos' ap I i caçõesIdenTificação . el' o acompanhamenTo
realizadas com os recursos obTidos.

20. O processo de auditor~a f'inanceira

deverá ser singular e espec:l:fico~ cte vencrc , em cada

acompanba~ento das apJ.~cações realizadas

recursos~o~tidOS.

"

ArT. ~5. Os bancos e OUTras InsTITUições
financeiras, auTorizados a funCionar no País, de que
TraTam o § 20. do arTigo 20., e o arTigo 30.,
encerrarão suas a~lvidades no prazo Improrrogável de um
ano I -eM que f J corão eXT I nias aS respec"t I vos I J cenços"
sem ônus para a União.

con-ez-a-ren-eee , bem corno iden"t:if'icacão

em~tido~ peJ.a autoridade responsáeJ.~

laudo técnico a à apreciação doArT.
Nac J onal .

.16. Fica exTInTO o Conselho MoneTário
cessc ,

Congresso Nac~onal~

sUbmet;f.do

sessão conduntra ,

prev:i.amente ins'Cruido com o parecer conclusivo dO

Tribunal de Contas da União.

EMENDAS APRESENTADAS
§ 30. Sempre que acolhida pelo Congresso

Nac~onal eventuais irregu1ar:ldades apon~adas no

1audo ou no parecer c~tado no parágra%o anterior~

relativas aspectos juridicos das operações

:financeiraS de que "trata este art~90~ quer

re:f:tram à soberania naes.cnaa , eruea-rõ ee de

%eita nas macrorregiões geOgrã~icas do Pais~

obedecendo o critério da proporcionalidade direta

à população e inversa à renda per capita.

=~====================P A R E C Z R NRO. SC000~-~ ==========~============

Parecer f'avofáve~ nos termos dà autaemencre ;>

========================= C O N C L U sÃO ===============================

APROVADA PARCZAL~ENTE.

AUTOR: ~OSE CARLOS VASCONCELOS
Uf': PE: PARTXCO: PI1DB

:inanciamentoS concedidos

f'inanceiras públicas~ de

ocorrênc~aela se pronunciará~ decídindo sobre

direito internacional~ P~bJ.icO-~ privado ou à

legi timid'ade de prá1:ícas comerciais oufinanceira;--<

adotadas pe10s instrumen~os dos a~os acordados~

poderá o congresso Nac::i.onaJ. encam~nhar a matéria à

apreciação do Supremo Tribuna:t. FederaJ. que sobre

de aLos i~íci.~os pra~~cados por entidades sed~adas

no Pais. Sobre a responsabi1izacâo dos respectivos

agentes e sobre as penalidades: ap1.i.cáve:l..!i: a cada

espécie~ podendo~ incJ.usive~ declarar a nuJ.i.dade

de e-ross praticadOS peJ.as par"'tes.

AUTOR: SÉRG~O SPADA
UF: PR PART~DO: PMDB

NRO. SC0001.-1. =:::.====:::====::::.===========

dos empréstimos e

pe~as :i.nst:i.1:uicõeS

âmbito nac:i.ona~, será

E: ti 1:: N D A

ap1:i.caç~o"'Art. A

=~======================

AUTOR: NXLSON GIBSON
UF': PE: • PART:tDO: P}1DB

======================== e M e H D A NRO. SC0002-9 =======================

S 40. No caso previsto no parágra~o anterior

in :ine O Poder Executivo deverá denunciar

operaçáo rea1izada à par"te sedida no ex"ter:l..o;~ com

Que seja ínc~uída a se9U~nte norma: vistas à sustação dos e%eitos externos dos

re:feridos bem como ao seu even-euan

natureza com credores externos~ contraídas ou

jurid1cos de todos os emprés'timos~

Distrito Federal~ pelos Municípios

empresas públicas e pr~vadas.

critérios para a real:i.zação de

saneamento ~uridico.

AUTOR: CÉSAR MAXA
VF: R,J PARTIDO: PDT

===============:========= E 11 E N D A NRO. SClZI01Zl4_S ============:;.==========

Excluir "todo o a z tr , 70.

==========:::=========== P A R E C E R xne , SCBDB3-7 =======================

parecer f'avoráveJ.

=====:======-=========:::::.=== C O No C t.. V SÃO ==;============================
APROVADA.pelas

re9u~amentar

emprfst:i.mos ~

de qUa~quer

determinado

deverá

pelos Es~aoos~ pe~o

e obr:1gações

nulidade e suspensão dos

espec:i.a1

pela Un:ião~

acordos

"'Ar,t. Le:f

Pará9raf'o único. Poderá

garantidas

orsez-acõ ee ,

e:fei'tos

reex:ame~ declarada

operações~ acordos e obr~gacões ex~ernos onerosos

desacordo com as normas ~e9ais com

interesses da Nacão."

ao patrimônio nac~ona1 quando realizados em ====================:::= P A R E C E R URO. 5cce04_5 ====================;==
parecer %avorave~

========================= c o N C L U SÃO

APROVADA..
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AU~OR; CÉSAR MA~A
UF: RoI PART::tDO: PDT

cc=::==::====::=========== E M E N D A NRO.. 5CGJ""5-3 =======================
Agregar ao art .. 50"1 § 10.:

an-eeeeees.ecec e ap1.icac;::ao de recursos :financeiros

próprios ou de terceiros~ em moeda nacional ou

estrange~ra, e l outrossim~ a custÓdia de valores

de propriedade de terceiros."

"§ 10 .. : Seu presidente e Diretoria serão

======~============::==P A R E C E R NRO .. 5C"I2I"'5-3 =======================
Parecer %avorâve1

======;.=============;;==== C o N C 1. U s 1\ o ===============================
APROVAl'A..

====================== P A R E C E R NRO.. SCB0GJS-S ===============~======;

O aco1himento da emenda implicaria na es1:at:l.zacão do Sistema

Financeiro Nacional. ..

cont'rário ..

c o N C L USÁ O

R.E:JE:J:TADA.

AUTOR: CÉSAR MA%A
VF: RJ PART:tDO: PDT

==================::===== E H E N D A NRO. SCe"GJ5-1 ;,::::::====================

AUTOR: .JoAo MACHADO ROLLEMBERG
VF': SE: PARTIDO: PFL

=====================;;== E li E H D A NRO.. Sce"09_6 ===================='===

Subcomissão do Sistema Financeiro, que teria

seguinte redacão:

Exc1uir integra1mente-o art .. 40 .. e sUbstitu~_

10 por: •
E:menda art. 4o~ do parecer ao Re1ator da

"Art. 40. o Sanco centra1 apresentará

anua1mente até o ~inal do quarto mês anterior do

término do ano %isca1 o orçamento Monetârio ..
"Art. 40. O Congresso Nacional criará uma

Comissão Mis1:a Parlamentar do Sistema Financeiro,

composza por Senadores e Deputados.
§ 10. O orçamento Monetário deverá Ser

prececr:ldo por uma apresentação dos elementos que

explicam a pol~t:lca monetária ..

§ 20 .. A emissão de titulas com :im espec!~ico

de POlítica monetária será incJ.uída no oz-cemen-ro

monetãr;lo.

§ 30. Lei disporá sobre a %orma de registro e

contabi1ização da emissão de 1:itulos e seu serviço

correspondente à pol~~ica mone1:ária.

§ 40. Cabe ~ Presidência da República, ~a quem

se SUbordina o Sanco Cen~ral., encaminnar ao

Congresso Nacional o orçamen1:o monetário ..

~ 10. A Comissão Mista Permanen~e do Sistema

Financeiro do congresso Nacional l por iniciativa

própria ou por so:Licitacão de 1/3 dos componentes

do Senado e câmara, ad re:ferendum" do Congresso

Naciona1, poderá determinar a sustacão temporária

ou de~ini1:iva de deliberações ou decisões do'Poder

Execut~vo, re%eridas as Pol~ticas monetár~as~ de

crédito cambial."

===================~==P A R E C E R HRO. SC0Q12l9-5 =======================
Parecer :favorável.

===================~=====C O li C 1. \l S 1\ O ===============================
APROVADA ..

~ 50. o Congresso o orçamento monetário e

con~rolar a sua execucão~"

AUTOR: .JOÃO MACHADO ROLLEMSERG
UF: SE PART~DO: PFL.

E n E N D A HRO~ SCeG1G_G

.===================== P A R. E C E R NRO. 5Ce12l12l5-1 =======================
O parágra~o número 50: :oi acolhido parcial.men~e nos termos

do an'teproje"to articu1ado .. O capu"t e demais parágra~os

poderã.o ser matéria de 1egisl.ac;::ão ordinária ~

Parecer ~avoráve1 parc~almente•

••=====~==========:::====== C O K C 1. V S A o ======================:::========
APROVADA PARC%ALMENTE.

9~r~. Os dep6s~tos ou poupanças cap1:adas

pelas ~ns1:ituições ~inanceiras em macrorregiões

menos desenvolvidas, não poderão ser aplicados em

macrorregiões mais desenvolv~das..""

=====================::: P A R~ C E R NRO. SCaa10-0 =======================
Parecer :favorável.

c o N C L usA o ===============================
~UTOR: XSMAE~ HAKOERLEY
UF: R.N PART:tDO: pnos

...=:=========;;=========== E 1'1 E N D A HRQ .. SCI2Il2l.07-B =======================

APROVADA.

Acrescenta al~neas 9 e h, e ~ ~o~ ao art.

AUTOR: G~LSON MACHADO
UF: PE: PARTI:DO: PF'L

======================== E n E n D A liRO.. 5C9G~1_S =======================
50~ .. Emenda supressiva do 20. do artigo 20. do

"Art.. Acrescente-se ar~~ 50. do
an1:eproje~o da Subcomissão do Sistema Financeiro.

comerc~a~ização de ouro;

.~~ ~~ ~~ ~ ~

h) ser :fiel depositário do ouro pertencen~e à

União ..

Anteprojeto da SUbcomissáo do Sistema ~inanceiro

as seguin~es al~neas e parâgra:o:.
========;;=========;=== P A R E C E R NRO. SC0011-B =======================

A atuação das insti1:uições %inanceiras no pa~s, pra1:icando

taxas de juros reais que chegam a até 5GY- a ..a. 1 tem provocado

impactos extremamente no~vos ao setor produtivo nacional,

ínviabili~ando, pelo CUS1:0 de crédito, inúmeras a1:ividades

econôm:icas ~ Suas apl:ica,Cões estão vca-cecree quase que

excl.usivamente para o curto prazo, em detrimento do papel

social da intermediação ~inance:ira. Assím l torna-se imperioso

estabel~cer-se no texto constitucional instrumen~o capaz de

1imitar as taxas de juros reais a serem praticadas na vida

controlar e normatiza.!:g) :Eiscal.izarl

~ 40. No m~nimo 1/3 da dire1:oria deverá ser

ocupado por :funcionários de carreira do Danco

central ......

econômica nacional.

contrário~

C O N C 1. U s 1\ O

REJE:l:TADA.

======;;=============== P A R E C E R HRO.. 5CI2l121.07-.0 =======================
Matéria pertinente à 1egisl.acâo ordinária;

========================= C O N C 1. usA O ===============================
PRE.JtlD:J:CADA ..

AUTOR: GXLSON MACHADO
\lF: PE PARTXDO: PFL

====================:::=== E M E W D A liRO. 5CGJ012-5 =======================
Emenda supressiva dos § 30 .. e 40. do artigo

~~;Op.: ~MAEL RAND;~~;iDO: PMDB

==::::===================== E H I:: N D A
NRO.. SC0BB8-8 =======================

20. do anteprojeto

F.:Lnanceiro.

da BUbcomissão do sistema

Dá nova redação ao art. 20. do anteprojeto. P A R E C E R NRO. SCGJ012-5

o Art .. 20 .. passa a ter a seguinte redacão:

exclusivo, o exerc1cio das atividades

"Art. 20. compete Estado, cará1:er

de eoae-ea ,

os bancos es-exonaeeece , e-cuancrc na captação de recursos do

púb:LiCO não incorporam nem caPital()b~m tecno:Logias externas

~ economia brasileira, tão somen1:e servem para :inanciar,

com recursos internos, as empresas mu1tinacionais aqu1

sediadas. por ou1:ro lado, lá ~ora, raramente os ~ancos
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bras:tl.eiros dispõem dessa sacuacrecre , Os mesmos argumen'tos são

vá1~dos para as demais instituições %inanceiras.

con"trário.

AUTOR: JAXRO CARNE:tRO
UF: BA PART~DO: PF"L

======================== E: 11 E: :H: D A NRO. 5CG01e_s =======================

c O H C L U SÃO ====#======================~===

RE:JE::r:TA:CA.

O § 10.

redae:ão:

do 50. passa a ter a seguinte

Emenda subs~itut:lva do S 20. do artigo 50. da

Subcomissão do sistema Financeiro.

AUTOR: G%LSON MACHADO
UF': PE PART:tDO: PF"t,.

cc====================== lO: H E: N D A NRO. 5C"a13-4 =======================

====================== P A R ~ C E: R HRO. 5C""13-4 =======================

A ma"téria é per't:lnen'te à l.egisl.ação ordinár:ta.

Contrário. -

§ 10. O Presidente e Diretores dO Banco

cen"tral. do Srasi1 serão indicados pel.o Presidente

da RepÜb1ica, sendo nomeados para manda "tos de

quatro anos, ap6s ter suas indicações aprovadas

pe~o ecoaeesase xaeacnaa., que poderá também votar a

destitu:lção ou apreciar solicitação do Presidente

da RepObl.ica nesse sentido." _ Cons'ti"tuin"te Jairo

Carneiro.

====================== P A R E C E R HRO. 5C0e1s-s ======================_

Favorável, nos termos do Anteprojeto ar't:f.cuJ.ado ..

========================= C o H C L U B A o =============================:lI:_
APRoVADA PARC%A~HENT&.

jUd1cíal., em qual.quer

e1eiçâo para a presidência e

processo

Banco Central. ao Brasil. a quem

"É vedada

diretorias do

estiver sob

instância, nos últimos 10 (dez) anos anteriores,

na qualidade de réu, e que tenha sido comprovado

qUal~uer crime."

c O H C L U B Ã O ===============================

PRl':JUDXCADA. AUTOR: liAURfc%o NASSER
UF': J:lR PART:tDO': PHDB

E li E N D A HRO. SCG"19_3 =======================

AUTOR: GXLSON MACHADO
UF": PE: PARTXDO: J:lF"L

c======================= S li E: N D A NRO. 5<::'''''14-2 ======================= Onde couber:

an~eproje~o da Subcomissão do Sistema Financeiro.

AUTOR: GZLSOH MACHADO
UF: PE: PART:tDO: PF'L

======================== E H E H D A HRO. 5C00~S-1 =======================

==~=================== J:l A R E C E R NRO. scaB~4-2 =======================

As %uncões de presidente e d~retores do 2anco Central. reque_

rem não comprometimentos com os interesses de en~1dades xí
nanceiras privadas, antes e aepois do exercicio do Gargo. As

decisões que aquelas autoridades possam tomar no cargo.. cre-,

vem levar em conta os interesses gerais do Sistema Financeiro

Nacional e não os de grupos ou empresas.

========================= C O N C L U SÃO ===============================
REJE:tTADA.

Nacional. e da comissão de VaJ.ores Mobi1iários, que

in%J.uam na vida do povo, e tenham ~esado direitos.

da União no mercado

vigor apenas no exercicio

aprovação as a1. -eexaeões

cobrança de emprés'timo

decisões do Consel.ho _Monetário

de papéis

~ 10. Entrarão

seguinte ao da sua

sistema tributário

compUl.sório.

1.ançamento

:financeirO,

UArt. Dependem de .. prévia au"torização do

Congresso Nacional. a re:forma monetária, os :tndices

de desval.orizacão da moeda,. as emissões de

dinheiro em metal. e pape~, a criação, a extinç~o e

al.'teraç6es no sistema trib~~ário, a imposição

de empréstimos cbmpu].sórios, a criação e o

30. do ar~igo 50. doEmenda supress~va do

empréstimo compuls6rio, ad-re:ferendum do Congresso

Nacional, quando para o atendimento de cal.amidade

públ.ica ou l.uta armada.

§ 30. É proibidO o parceJ.amento, por mais de

um exercício :financeiro, na devo1.ucão das

a11quotas do impos"to de renda pagas a mais, com a

devo1.uçâo no pr6pr:to %isca1 da decl.aração

respectiva, acrescida de juros e taxa de ~n:f].ação.

scenoe supressiva do artigo 1G do anteprojeto

da Subcomissão do Sistema Financeiro.

====================== P A :R. E C E R NRO. SCe.01s-1 =======================

É de %undamental. importância que os recursos públicos se~am

depositados em instituições %inanceiras control.adas pel.a

união, a %im de que sejam direcionados priori'tariamente à

promoção do desenvol.vimento econômico e social do Pa~s.

Contrário.

c O H C L U SÃO ===============================

~ 20. Dar-se-á cobrança imediata do

§ ~o. É isento do pagamento do imposto de

renda o aposentado do serviço púb1ico e do sistema

Previdenciário, e o maior de 5S anos de ~dade.

RE:JE::tTADP..

A~TOR: G~LaO" MACHADO
UF: PE: PART:tDO: J:lFL

======================== E: M E H D A NRO. SC0B15-9 =======================
§ sc , A:fora as exceções do parágra:fo

anteprojeto da Buucomissão do S1stema

Emenda supressiva do artigo 130_ do

Financeiro.
anterior,' e da isenção, legislação pr6pria,

para os que percebem baixos sa1ários, ninguém %ica

exc1.uido dO pagamento do impos"to de renda.

====================== P A R E C E R NRO. SCB015-9 =======================

Acolhida.

§ 50. Far_se_á a revisão, retroat:ivamen~e,

c O H C L U SÃO ===============================

APROVADA.

AUTOR: MAURíc:to NASSER
U'f": PRo PART:tDO: J:lHOS

AVTOR~ GZLSON HACHADO
UI'": PE: PART%PO: PFL

======================== E: li E: ti O A NRO. SCe12l17_7 =======================

an"teprojeto da Subc:om:Lssão dO Sistema

Emenda supressiva do ar1::l.go 1'-10. do

Financeiro.

para a reposição de direitos adqUiridOS, de atos,

e-eeca ucõess , por~arias ins"truções do eeneeane

Monetário Haciona1 e da Comissão de Va1.ores

MObiliá~ios.. no que concerne a acionistas de

empresas e ao povo em geral. 1esados no direi~o de

propriedade, asSegurado pe~a constituição Federa~

===============~======P A R E C E R NRO. SCa017_7 =====================:=

O 1:ex1:o do anteproJeto tem por :final.:Ldade permitir que as

ins"ti tlJições :financeiras se ajustem à ~imi -eec-ãc da taxa de

juros.

ccn-c-arac •

c O N C L usA O ===============================
RE:.1E::tTADA.

combinada com C6digo CiVi1, o C6digo Comercial. e a

1ei das Sociedades Anônimas •••

====================== P A R & C E R NRO~ SC0019_3 :==========~=========

Matéria pertinente à 1eg1sl.acão ordinária.

contrário.

=====:==================== C O ti C L U B A O ===================~=Ii::=======.

PRE:JUD%CADA.



-8-

AUTOR: VXVALOO BARBOSA
UF: RJ' PART:I:OO: POT

======================== E H E N D A

Acrescen4e-se 50.

Anteprojet:"o

NRO. SC3020-7 :===============~======

art. 20. do

c===================== P A R ti: C E R HRO .. 5C0022_3 ============•••••=.c.==
A idéia da emenda em apreço :oi pouco discutida na SUbco.~.-

são. Pessoalmente acho-~ de grande interesse para o desenvo1_

vimen"to do pais .. Acredi1:o que deva ser objeto de lei ord~

nária ..

c o H C L U SÃO

"Art......As institu:LCões :fi.nanc:eiras, PREJUO:rCAtlA.

qualquer que seja a sua natureza, somente poderão

atuar

sede ..

âmbito do Estado onde se 1oca1iz~ a
AUTOR: ~ÁR:tO ~ArA
UF: AC PART:tDO: PDT

================.=:======= !: H E H D A NRO.. SC3e2:J_1 ============>:::=====.:::====

território da RepÚb1ica o Banco do Brasi1, a Ca1xa

o Banco Nacional de Crédito

10.. Somente poderão

Econômica Federal

atuar todo
No Capitu~o: DO Sistema Tributário~ Orçamento

e Finanças

cooperativo ..
Substitua-se o art. 20 .. pelo segu~nte:

atua1mente estejam operando :fora do Estado onde se

situar a SUa sede, terão o prazo de doze meses

para promoverem a trans:fêrencia de suas operações

.'E:s1:aCl'o de sua sede .."

situaren exc1usivamente

Oisposicões Transitórias
9IAr~. 20 .. Caberã prioritariamente ao Estado o

exercício das .:funções re:ferentes aos mercados

zinanceiros e de capi~a~s.9I

=========~=======~===>:::P A R ~ C E R NRO. SC9~23_1 ================>:::===>:::==
Q aco~nitnen1:o da emenda :imp:l.icar-:ia esta1::ização do Sis1:ema

rinanceiro Nacional •

Contrár:Lo ..

que

âmbito do

:financeirasinsti"t:uiçóes• •• AsArt ..

para

=======~==============P A R E C E R HRO. SC002D-7 =======================
A proposição da Cons4itu1nte é de grande interesse para

promoção e d~s~ribuição equitativa dos recursos, ~aci11tando

a regionalização do sistema bancário brasileiro. parece_

me q~e a matéria poderá ser objeLo de 1ei ordinária.

=========~===============c o H C L U a A o ===='l:====================~====

REJE::r:TADA.

AYTOR: UALOVR PUGL~ESX

UF: PR PART:I:OO: PHDB

c O N C L U s li O =============================== E M E H O A NRO. SCG02~_9 =======================

parte re~ativa à Ordem

PREJUD:LC1\OA.. :rnc1ua-se

constituciona1,

no anteprojeto de texto

~conômica, o segU1nte dispositivo:

"Art. Ao Estado compete, privativamente, o

~inanceira, nos termos da :l.ei.

AUTOR: VIVALOO BARBOSA
UF: RJ PARTIDO: PDT

=====~=======~====~===== E M E H D A NRO.. SCe321-S ~~=========i===========

Acrescente-se § 60. ao art. 20.:
exercício das at:i.vidades de intermediaçáo

quaisquer outros bene::ficios ::financeiros concedidos

a pessoas jULidicas pe1as instituições o:f'iciais de

crédito "terão o valor do :f'~vorecimento conver"t:ido

em ações que serão trans:Eeridas aos emec-eseces da

pessoa jurídica bene:Eiciada~ na :forma que a 1ei

de "tE'"t'ttlJ.nar • u

9I§ 60. Os ;financ:l.amen"tos ::favorecidos ou ====================== P A R E C E- R tiRO. 5090:24_" ========>:::===========:1==-O aco1himento da emenda imp~icaria em estatização do Sistema

Financeiro Nac:l.ona~..

con-rrârio.

==================>:::====== C O N C L U SÃO ==========================s====
RE:JE::rTADA ..

=====~==~============= P A R E C E R NRO.. SC0e21-S =======================
M~téria pertinente à 1egis~ação or~inária.

Contrári~ ..

=====~====~============== C O H C L U SÃO ~==============================

AUTOR: ERALDO TR:rNDADE:
UF: AP PARTIOO: PE"'t...

======================== E H E: N D A NRO.. SC"'lI2S_8 ==========:::====>:::==:::,..•••

convier, o segUinte ar1:igo:

sa1a das sessó~s, de maio

Constitu1nte Viva1do Barbosa ..

de 1987.

Xnc:l.ua-se anteprojeto do Re:l.a"tor, onde

especíalízadOs,

PREJUJ):tCADA.
"Art.. A

crédito

1ei criará estabe1ecimentos de

destinados,
exc1usivamente, ao amparo e ao cressenvoavãmen-co da

AUTOR: VIVALDO aARBOSA
UI'": RJ PART:r:DO: PDT

======~================= E M E H O A NRO. S~ao22-3 ======================= agricu1~ura da pecuãria, nas regiões
subdesenvo1vidas do País ..

Acrescente-se

antePro:Je"to.

três parágra;fos ao art. 20. do ================;===== P A R E: C E: R NRO. Sca02S_8
Matér1a pertinente à legis1acão ordinária ..

Contrário.

qua1quer que seJa a sua natureza, somente poderão

atuar no âmb~"to do Estado onde se 4oca~1zar a sua

sede.

insti1:U1cõeS :financeiras, ========;================ C o N C L U SÃO ===============================
PREJUO:rCADA.

60. Somente poderão atuar todo

Territór10 da República o Banco do Srasil~ a Caixa

Econômica Federa1

Coopera1:ivo.

o Eanco Naciona1 de Crédito AUTOR: 0611utlDO REBOUÇAS
UF: CE: PA:R.TJ:DO: Pl1DS

======================== E: 1':1 :E: N D A NRO. SC012125-5 ==:::=======:::============
, 70. As institu:l.ções :f~nance~ras operarão em

condições especiais de crédi"to com as empresas de

pequeno por~e, na %orma em que a 1ei :fixar.

:rnclua-se no an~eprojeto do Reia~Qr, onde

conlrier, o seguin"te ar1:igo:

usura, todas às

Disposicões Transitórias suas mocrea ã.cracress~ nos termos em que a Lei.

determinar ~ n

Ar1: •• _. AS institu:Lções f::z..nanceiras erue

atua1mente ~... ce:lal11 operando ~ora do Estado and€. se

para pro1l\over a trans:ferênc:La de suas operações
situar sua sede, terão o prazo de doze meses

~=====================P A R E C :E: R NRO. SC3025_5 ==:::=======:::============
Favorável, nos termos de subemenda ao ar::~go 20., parágra:Eo

20.

para s:l1:uarem exc1usi..vamente no êrrma-cc do ç O N c L u a Ã o
Estado de sua seclc. u APROVADA PARCIALMENTE.
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AUTOR: l1AURtC%Ow·H A eBtR
UF: PR PART:tDO: PHDB

~======================= E 11 E H D A HRO. 5Ce~27-4 ======~================

AUTOR: PAULO MACARXN%
UF: BC PART%DO~ PMDB

===============~======== E M E N D A NRO. SCae31-2 =======================

Onde coUber: Acrescente_se:

Desenvolvimento do Va1e do :Iguaçu terá direção bi-

recursos :financeiros por 1ei comp1ementar~ de

iniciativa do presidente da República? até cento e

oitenta dias após p.l"omulgação desta

Const:ltuiçáo.

criada a superintendência de

Desenvo~vimento do Va1e do

c O li C L U SÃO ======~=====================~===

===============~======P A R. E C E: R HRO. sceS31_2 ========================
Matéria pertinente à legíslação ordinãria_

Contrário.

",Art. A remuneração do crédito rural~ para

cus"te:i.o e :i.nves"t:imen~os~ destinado às cooperati.vas

de produção? aos pequenos e médios produtores

rurais, não será superior à variacão dos indices

dos produtos :financiados."

de

SUDEVAJ:?

:funcionamento e

:rguac;:u~

superintendência

organ:lzação~

"Art. Fica

Parágra:fo· único. A

regu1ados

estadual?

Catarina.··

repartida en~re o Paraná Santa PREJUD~CADA.

====================== P A R E C E R NRO. sca~27-4 =======================
MatéFia pertinente à legislação ordinária.

con"t'rár:í.o.

========================= C o N C L U sÃo =============~=================

AUTOR: PAULO MACARZNZ
UF: BC PARTIDO: PMDS

======================== E X E N D A

Ac::rescen'te_se:

NRO. sca032_1 ==== ===== ===== =========

das empresas"Art. As operacões de câmbio
pREJUDXCADA.

pertencentes à União redera1~ aos Estados, ao

AUTOR: PAULO MACARXN%
VF: BC PARTXDO: PMDS

===================~==== E ~ E N D A NRO. scae2e-2 =======================

Distrito Federal l aos Territórios Federais aos

Hunic1pios serão :feitas eXC1usivamente peJ.o Banco
do Srasil. Sociedade AnÔm:ia •• '

Dis~rito Federa1 e aos Municipios

dO ?rtigo 90.~ passará ao parágra:fo único

~er a segu:l.n~e redação:

Parágra:fo único. A União I I:stados l

é vedado

====~=================P A R E C E R H~O. SC0032_1 ======================~
. Favoráve1~ como parágra:fo ao artigo ~c do anteprojeto.

================:0======== c o N C I,.. U SÃO ===============================
APROVADA PARCIALXENTE.

conceder garan1:ia de qua1quer natureza a empz-escas

de capita1 privado."

AUTOR: PAULO HACARXNX
UF: se PART~DO: PUDS

======================== E M E N D,A N~O. SCe033-9 =======================

Acrescen1:e-se:

PRE'JUD:ECADA.
C O N C L U sÃo ===============================

"Ar1:. A União ce1ebrarã convênios com outros

paises para repa1:riar bens de qua1quer ne-eus-eae ,

"ti tU10s de valoresil~,,::1usi_~e__ -E_~~c_eiros

mobiliários."

====================== P A R E C E R N~O. See033_9 =======================
Matéria per1:inen'te à 1egis~ação ordinária.

Contrário.

====================== P A R E C E R NRO. scee28-2 =====================~=

A proposição em apreço tem por objet~vo evitar danos a erá-

rio. Essa é uma das idéias básicas que nortearam as discus_

sões da Subcomissão do Sistema Financeiro.

No entanto I há ocasiões am que se torna necessário evitar que

setores chaves entrem em co1apso~ causandO danos irreparáve1S

à econ5mia naciona1. o o~~~~i~? do art.20. do Antepro~eto é o

de permit1r às autoridades 1egislativas decidir sobre a con

cessão de aval ou garantia de crédito pelo Tesouro Nac10na1~

nos casos jY1gados necessár~os.

=============~===========C O N C L ~ B Ã O ===============================
PREJUDICADA.

AUTOR: PAULO UACARXNJ:
UP': BC PARTIDO: PMDS

=~====================== E M E N D A NRO. Scae29-1 =======================

AUTOR: PAULO MACARXNX
UF: SC PART:tDO: Pl1DS

======================== E M E N D A NRO. 5CC034-7 =======================

Acrescente-se.:

externas de qua1quer natureza~ contraídas pe~os

Estados ~ peJ.o Distri to r-eesee-aa e pelos l1Unic:1pios: 1

pelas entidades de sua administração indireta~ ou

soc~edades sob seu controle. n

do artigo 30.? passará a ter a

Obrigações internas

essasdez anos

diV:Ldas

Parágraxo único. Duran~e

··Art. AS

sociedade sob seu controle são trans:er±das para a

União~ segundo cons01idacão e~eLivada até 31-~2

ae ,

Estados~ dos Municipios l do D~s'tri~o Federal;

das entidades de sua admin~stração indíreLa ou
empréstimos~aprovar

A 1etra

c _ ··AUtorizar

operações, acordos e

seguinte redação:

====================== P A R E C E R NRO. 5cee29-~ =======================
Aprovada nos termos do art. 40. 1 _ item ZZZ do Anteprojeto.

unidades :ederadas não poderão ce1ebrar

empréstimos •••

c o N C L U SÃo

APROVADA PARC7ALMENTE.
====~===========~=====P A R E C ~ R NRO. SCQG34_7

Matéria pertinente à 1egislação ordinária.

Contrário.

c o N C L U sÃO ===============================
PREJUDICADA.

AUTOR: PAULO MACAR~N%

UF: sc PARTIDO: PMDS

======================== ~ M E X D A URO. SC0030-4 ======================= AUTOR: PAULO MACARIN:I
'UF: se PARi':I.DO: P11:DB

Acrescen~e_se o seguinte artigo: =====================~==E ME:» D A NRO. sca03S-S =======================

·'Art. A :função soc.ia:l. do crédito compz-eerrcre ,

tambéml o crédito rura1 1 a~ravés da rede bancár~a

o:fic:La1 de cooperativas de crédito de

No artigo 10.~ onde se 1ê:

vccmee-ee unc.cemen-ee à Un;Lao.·..

produção~ para o custeio e o investimento? d~~en'jo

ser in1:egra1 pequenos e médios produ"tores
Leia-se:

rUra1S •••
vccmpe-re à União: n

====================== P A R E C E R ~IRO. SC0~3g-4 =======================
l1atéria rse r-tunen-re à lCg;Ls1açâo ox a .... nár:ta.

c O N C L U S Â O ===================~===========

=======;============== P A R C C E R NRO. SCOe3S-S ========~==-=.=========

r-evcrévea ,

c O N C L U sÃo =====-=~=======================
PREJUC:tCAOA.

APROVADA.
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AUTOR: HZLSOH GXBSOH
UF: PE PARTZDO: P11DS

======================== 1:: 11' E N D A NRO_ 5CS036-3 ========'===============

~UTOR: JosÉ nAURíexo
UF': RJ PART::tOO: PDT

======================== E: n E N D A NRO. 5C~041-D ==================

seja inc~u~da a seguinte norma: "Os empréstimos compu].s6rios crue não tenham

siao resgatados, integralmente, na data de

nArt. Fi usura ...

luc!:ros ...

eliminação

aumento arbitrãrio doS

eliminação _ ou ~ cônsPi-rac.ão para

_ da concorrência... con%iguram-se como

promu1ga~áo desta consti~uição, serão devo1v~dos

com juros e correção monetária na aposentadoria,

me e-ee ou .incapac:i.1:ação para o trabaJ.ho. ,O'

CrilUE!S de abuso do poder econômico nos termos da

====================== P A R E C E R NRO. SC0036_3 =======================
Favorável ... em parte... nos termos do Art. 20. izo. do

anteproje1:o.

=====~================P A R E C E R NRO. SC0041-0 =====================
Matéria pertinente à legis1acão ordinãria.

c O ti c L t1 SÃO =============================
PREJUDXCADA.

c o H C L U sÃO ==============================
APROVAI)A PARC:tAt.l1EHTE.

AUTOR: FXRMO DE CASTRO
UF'; CE: PARTXDO: PHOB

======================== E n E' li O A ttRO. SC012l42-8 =====================
AUTOR: NXLSOH GXBSON
VF: PE PART%DO: PHDS

======================== E li E H D A xnc , SC"337_1 =======================

Xnc1ua-se art. 10, o seguinte parágra:fo:

Seja incluída a seguinte norma:

UArt.. Que seja concedida norma conceCfendo

maior participacão dos liUn:LCipios nos recursos regional, de responsabi1~dade da união, serão

deposi"tados em suas instituições regionais de

créd~"to e por estas aplicadOS."

:financeiros

arrecadados a

Rura~."

ti~u~o de ~mposto Territoria~

Parágra:fo único. os

relatlvos a programas

recursos

projetos de cará"ter

P A R E C E R HRO. 5C0037_~ ==~~=================== P A R E C E R NRO. scee42-B ====================
o assunto é pert~nente à SUbcomissão de Tributos.

================~========c o H C L usÁ o ===============================
PRE..1UOXCADA.

Favorável, nos termos do art.11 do Anteprojeto.

========================= C o H C L U SÃO ========;~~=================

APROVADA PARCXALMENTE.

AUTOR: NXLSOH GXBSOH
UF: Pt::' PARTXDO: ~MDB

======================== E M ~ N D A NRO. SC0B32-9 =======================

AUTOR: FXR~O DE CASTRO
UF: CF: PARTXDO: Pl'IDB

================~======= E M E H D A NRo. Scaa43-S ====================

Seja :inc~uida a seguinte norma: Acrescen~e-se às Disposicões ~ransit6rias o

seguinte artigo~ renumerando_se os sUbseqn~es:

Art. Lei especia1 regU1amentará a remessa de

exterior~ com especi~icacão dol..ucros para

quan-to as empresas poderão remeter

deverão reap1icar no Pais.

quanto

'"'Ar'"t. 12. A União assum:irã a d.ivida externa

diretamen"te con1:raída pe10s Es1:ados e 1'%unic.ipJ.os

com o ava1 do Tesouro Haciona14"'

====================== P A R E C E R NRO. SC0D3S-9 =======================
Matéria pertinen-re à leg.is~ac'ão ord~llária.

========================= c o H c L U sÃo ===============================
pRE:.rUO~CADA.

====================== P A R E e E R URo. 5C0~43-6 ========~===========

Hatér.ia pertinente à legJ.s1açâo ordinária.

========================= C O M C L U SÃo ============================
PREJUO:Z::CADA.

AUTOR: JOSÉ MAURfcxo
ur: RJ PARTXDO: PDT

======================== I: 11 E: H D A NRO. SC12l939_S ==============0=========

AUTOR: OSHALDO A~l'IEXDA

'U'F: RJ PARTIDO: PL

======================== E: 1'1 E N D A :1'l:Ro. 5C0044_4 ====================
o art. 2o~ do anteprojeto passa a ter a

seguinte redação:

nA:r:~. 20. A :lei regt.slará o sis"tema %inancei.ro

naciona1 de modo a que o capi"ta1 tenha sua :unção

"É nu1a de p1eno d~rei~o a a1ienação~ sem

autorização do Congresso Naciona1~ de ações de

propriedade da ~n:J.áo, represen-ea'rivas do cap~taI.

de sociedade anôn~ma mista, que imp1~que na

desnaciona1izaçâo, ainda que parcia1, do capita1

da sociedade'". soc:i.a1 econômica adequada aos a11:os intereSSes

emprést.imo, convênio ou esseme1hado será con~raído

estatais sem prévia autorização do Congresso

Naciona1.

Parãgrs%o Üni~o. De
entidades do setor privado será autorizado a todos

capac::Ldade

dessas atividades porexercic~o

comprovem idoneidade

~ 10. O

econõmica e %inanceira.

quantas

nenhum

empresas

modo

}:)e10 Poder executivo:firmado

==================::::=== P A R E C 1:: R NR04 SCa039_S ==============:::==========
matéria pertinente à 1e~gi1ação ord~nária.

========================== C O W C L U SÃo

P~E:JUJ:J::tCADA.

; 20. As cooperat~vas de créd:i."to, sem %~ns de

lucro, deverão operar em igualdade de cond.ições

com os bancos comerciais, recebendo do Governo o

estimu10 necessário para seu desenv01vimento l sob

o controle da un:ião, dentro de sua zona e área de

e-euaeãc ,

AUTOR: JORGE VXANHA
UF': • BA PART~Do: pn08

=============:=====:::===== E' H E N :o A tiRO. SCGSs.,S-j :::======================

Xnc1ua-se 50. ar1:i.go 20. do

§ 30. A ap1ícaçáo dos recursos ~inance~~os

ger~dos pe1a Adm~nJ.stração Púb1~ca é reservada às

:instituicões %inance~ras, sob contr01e do poaer

PÚbl~cOi e às cooperat~v:=ts de crédito rural. u

anteprojeto do re1ator:

====================== P A R E C E R NRO. SCD044-4 ====================
"s 50. AS ínst:ltuições públicas ou privadas, F'avorável, nos termos do art.20. e do art..10 do An"tepro~eto.

que realizam intermediação ;finanr:::e:ira de qualquer c O ti C L U SÃo

natureza, não poderão parti.cipar di.retamente de APROVADA PARC~ALMENTE.

OULras ativ1dades econõmicas, sa1vo em cará~er

trans~ -tõ r â.o e de:finido em lei.."

c o ti C ~ U 8 Ã o ==========================~==== os parágra~os 10., 20. e 30. do

Aprovada.

P A R. E C E R HRO. SC004G-1.

AUTOR: OSWALDO ALME~DA

UF: RJ PARTIDO: PL

=============:========== E' MEU O A

Usupr~müm_se

HRO. SCOG4S-2 ===================

J\PROVADA. art. 40. do anteprojeto.'"'
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====================== P A R E C E R HRO. SC3a45-2 =======================
A comissão lH.s1:a permanen1:e será compoe-re por ex.emen-toa e~ei

tos pelo Povo. Possuirá respa~do para fiscalizar as deC1sões

AUTOR: S:tMÃO SCSS~M
UF: RJ PART~DO: PFL

======================== E M E N D A NRO. SCa0~9-S ===================_x==

muitas vezes casuis1:icas do poder Executivo; evitando Suprima-se o art. 12.

desmandos da política monetária; de crédito e camb1al.

Contrário. ====================== P A R E C E R NRO.. SC0049-S =======================
c o H C L U SÃO =============================== As atividade de zomento e as re1acionadas com o sistema F~-

REJ);;:tTADA.

AUTOR: SÉRG:J:O SPADA
'UF: PR PART:tDO: PMDS

======================== E M E N D A NRO. 5C30~5-1 =======================

nanceiro da habi~ação; bem como as operações e encargos não

relacionados com as atividades espec~~icas de au~oridade mo

netária não se enquadram en-te-e as atividades de um sanco Cen

tra~ c~ássico. por essa razão e por sua importância, deverão

ser tratados como matéria cpnsti~ucionaJ...

Rejei -ceea ,

Acrescente-se parágrafo ao art. 20.: c O N C L U SÃO ===============================
RE:,JE~TADA.

Art. 20 ..

§ 50.. Os bancos instituições finance1ras

AUTOR: S~MÃO SESS7H
UF: RJ PARTZOO: PFL

======================== E M E N D A NRO. SCeOS0-9 =======================
não poderão reter mais de 48 horas produto de Suprimam-se o ~ 20. do ar~. 20. e o ar~. 14.
arrecadação de 1:ributos, 1:axas e contr1buições

c O H C L U a Ã O ======~========================

Banco do BraS1l; à conta do Tesouro Nacional ou da

instituição bene:Eiciár1a. u

====================== P A R E C E R HRO. 5Ca046-1 =======================
Hatéria pertinen1:e à legislação ord~nár:ia.

Contrário.

xederais; recolhendo valores 1ntegrais no ====================== P A R E C E R NRO. 5C0050_9 =======================
Supressão do ;20. do Ar~. 20. A atuação das instituições %i_

nanceiras do ~ís; praticando taxas de juros rea.s que chegam

até 5er. a.a., tem provocado ãmpac-ross extremamente nocivos ao

setor produtivo naciona~; inviabi~izando, pelo custo do cré-

dito; inúmeras a~ividades econômicas. auas aplicações estao

voltadas quase que esecaus â vemen-re para o curto prazo, em de

trimento do papel sociaJ. da intermediacão xinanceira. Assim..,
PRE:JUD:J::CADA. torna-se imperioso estabe1ecer_se no texto consti~ucional

AUTOR: HALnOR DE LUCA
UF: ec PARTZDO: Pl1DB

======================== E M E N D A HRO. 5C0047-9 =======================

Art. 20 .

instrumento capaz de 1imitar a~ taxas de juros feais a se.r:;em

praticadas na V::Lda econômica naciona~.
\

Supressão do Ar't.140 •• O depósito tem por fina~i~ade permitir

que as instituiçõ~s %inanceiras se ajustem ao estabeleC::Ldo no

;20 .. do Art. 20.; do anteprojeto, num prazo de um ano.

========================= C O N C L U SÃo ===============~===============

REJE:ITAtlA ..

10 .

20 ..

AUTOR: s:J::nÃo SESS:J::H
UF: R.J PARTZDO: PF"I.

======================== E 11 E KDA HRO. 5Ce.0'51-7 =================-=====_

30 ,: .
1) Dê-se aos arts. 50. e 60. a seguinte

redação:

40 .

:uncionamento destes ess-tejaeaecamen-eoe , de :forma

compa1:fve1 aos in"teresses da comunidade 1ocal.

50. A abertura e funcionamento de agências

do Banco ou insti~u~ções :inanceiras no município

:ica cond1cionada a aprovação prévia da au~oridade

local; que poderá a~ravés de lei municipal

een-es-aa, dO ErasiJ. serão nomeados rseae presidente

da República, após aprovacão do Senado Federa~;

quatro anos, não

os diretores do Banco~ 10 .. O presidente

com maneia-to não in:ferior

"Art. 50 .. O Sanco Centre1 do Erasi1 é o órgão

centraJ. do S::Lstema :inanceiro, competindo-lhe

poder exclusivo de emitir moeda, segundo as

dire'tr:lzes estabelecidas em J.ei.

cond:!.cões delocalregulamen~ar horário;

por ecãc dire~a; dos recursos gerados e geridos

pela Administração Pública.

ins"ti tU::Lcões :financeiras públicas;

poupanças públicas

pccence ser exonerado senão a seu pedido ou com o

consentimento do Senado r-eceeen , maní:festado rseae

voto da maioria absolu1:a de seus membros.

~ 20. A ~ei dispõrã- -;;t.re a_d!l~ação CIOs

mandatos; podendo determinar que sejam não

coincidentes.
recoJ.hidas

exclusivi.dade às

garantia do Governo

Reserva-se;§ fio.

§ 70. Somente terão

Federal;

insti"tUições de cr~dito o:ficiais.
Ar"t. 50. Compete Eanco Central do Erasi~

deposi~ário de reservas bancãrias; a~ém de outras

que a ~ei designar.

excJ.usividade;====================== P A R. E C E R t'RO. 5C3047-9 =======-================
Aprovada o ;50. da emenda :foi aceito na íntegra enquanto que

o 60. e o 70. :foram incorporados nos ~ermos dos artigos 100.

e 90.. respectivamen~e do Antepro:i'eto.

c o NC L UsÃO ===============================

exercer;

2) Acrescente_se

xunção

Anteprojeto a seguinte:

de

APROVADA PARC:J:ALWENTE: ..
Disposição Transitór::La:

AUTOR: s~MÃO SESSXM
UF: RJ PART:J::DO: prI.

======================== E ME NOA NRO. SC3a48-7 =======================

~~Art. Os mancra-ecss eros primeiros diretores do

Banco Centra~ do Brasil; após a promulgação aa J.ei

que se re~ere o art. 50.; § 20.; poderão ter

"suprima_se o artigo ~o. e parágra:fos;

duração in~erior a quatro anos;

estabelecer a sua não-coincidência."

:fim de

do Anteprojeto da comissão V.c; da AssembJ.éia

Nacional constitu1nte. fl

====================== P AR E C E R NRO. 5CG048-7 =======================
A comissão nista Permanente será composta por elementos

leitos pelo Povo. Possu::Lrá respaldo para :fiscalizar as de

cisões; muitas vezes causuist1ca; do Poder Execut1vo; ev.~an

do o-s desmandos cre po1ft;i.cco. n,uüO:3'tária; de crédito e cemnã ea ,

Rejeitada.

====================== P A R E C E R HRO. 5ca351_7 =======================
A emenda em epigra:fe aco~he as idéias gerais contidas no An

teprojeto. Desce; no entanto, a detalhes que seriam próprios

de legislação ord1nár::La ..

AUTOR: S:J::MÃO SEss~n
UF: RJ PART:IDO: PFL

c OH C L Ua Ã o =============================== C O N C L Ua Ã O ===============================
REJE:ZTADA. PREJUD:J::CADA..



-12-

AUTOR: S%nÃo SESSXH
UI'": R.J PART:tDO: PFt.

==:==========:;========== E: 11: E H O A HRO. SC"CS2-S =======================

AUTOR: BAS:r::LXO V%LLAH:r::
U~: PR~ PART%DO: PMDB

======================== E H E H DA NRO. scaeS7-S ==================

1) Dê-se ao ar~. 20. e seu § 10. a seguinte

redação:

Dê-se ao artigo 50. e seus parãgra%os~ do

anteprojeto do relator, a seguinte redação:

nArt. 50. O Banco Centra1 do Brasi1 terá um

conselho de administraeão e uma dire1:oria~ com

"Art. 20 .. A J.ei :federa~ d~sporã sobre a

autorização para o :funcionamento dos bancos de

depósito e dos demais es"tabe1.ecimentos de crédito ..

câmbio e intermediação :financeira.. bem como dos

a1:ribUiç6es de~n;i.das 1eí ..

Parágra%o único. os membros do conselho~e daess-retaeaecdmen-ross

capitalízacão ..Yr

de seguro .. previdência

diretoria terão mandato de quatro anos. Sua

2) Suprima_se o art. 13.

====================== P A R E C E R NRO. sc~"S2-5 =======================

nomeação ou exoneraeão é de competªncia do

presidente da RePÚb1iCa e depende de prévia

aprovação do congresso Nac~ona1.

%tem 1 da emenda: Aprovado parcia1.mente nos termos de ante

projeto.

:Item 2 da emencta s Aprovado

===========~~============C O N C L U SÃO ===============================
APROVADA PARCXALHEHTE.

Art. So._A. Compete privativamente ao Banco

Cen't:ral do Brasi1 emi1:ir moeda e ser depositário

de reservas bancárias~ sem prejuízo de oU1:ras

atribuições que 1he %orem come1:idas em 1ei. n

====================== P A R E C E R HRO. 5CeBS7-S ==================

C O ti C L U SÃO ==========================
AUTOR: cÁSS~O CUNHA L~nA
UI'": PS PART:r::DO:

Aprovada parcia1mente

1:0.

termos do ar1:igo 50. do Anteproje-

=========:!============== E M E: li D A NRO. SC""S3_3 ======================= APROVADA PARC%ALl1~NTE

Acrescente-se ao anteprojeto o seguinte:

Art. É vedado ao Banco cen~ral do Brasi1 a

emissão de moeda para %inanciar o dé%ici~ público.

AUTOR: BASXL%O V%LLAH%
UF: PR PART:r::DO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. 5C0~Se-4 ================~=

====================== P A R E C E R HRO. SCl3DS3_3 =======================
F"avoráve1 nos termos eras ar't:.40. e 50. ao Fm'teprojeto.

========================= C o 'I é L U B Ã o ===============================
APROVADA PARCXALMENTE.

Dê-se ao artigo ~o. do An~eprojeto do Re1a~or

a seguint~ r~dação:

nAr~. 40. É da competênCia eXclus~va do

Congresso Nacional:

AUTOR: S:r::HÃO SESS:r::H
UF": RJ PART:r::DO: PF"L

======================== E H E N D A NRO. SC0gS~_1 =======================

Suprima-se o art. 11 do anteprojeto do

Relator da Subcomissão de Sistema F~nanceiro.

A _ Acompanhar a atividade do Governo e da

administração em matéria de P~111:i~a monetária~

~inanceira e cambial.

====================== P A R E C E R URO. SC9054_1 =======================
Hatéria considerada pertinente ao Sistema Financeiro Hacional

con%orme nova redação dada ao 1:exto do Anteprojeto.

per;Judica.da.

=================~=======C O NC L USÃO ===============================
PREJUD'ICADA.

====================== P A R E: C E R HRO. seaase-» ==================
Aprovada pareialmente nos termos dO ar1:. 40. do anteprojeto.

========================= C O HC L USÃO ==========================
APROVADA PARC%ALUE:HTE.

AUTOR: S%l1ÃO SESS:t2'r
UI'": RJ PARTXDO: P~L

========================~EH ~ H DA NRO. SC90SS-0 ~======================

AUTOR: 2ASXL%0 V%LLAH%
~F: PR. PART:tDO: PMDS

======================== E ME H D~ KRe. SCaeS9-2 ==================

Suprima_se o art. 12~ e seu parágra%o ún1Co

Dê-se ao artigo 20.~ caput~ do Anteprojeto do

Relator~ a seguinte redação:

do Anteprojeto do Re1ator da Subcomissão

Sistema Financeiro.
de

====================== P A R ~ C E R HRO. SC0055-D =======================
O -te x-co do Anteprojeto -eem por objetivo a~"terar a e-euea va-ee-,

estruturado em 1.eJ.~ de modo a garantir a :formação

a captação de poupança~ bem como a aplJ.cação de

recursos necessários à expansão da economia."

nArt. 20. o sistema :financeiro será ====================== P A R E: C E R xae, SCl2l059-2 ==================
As at:Lvidades de :omento e ra1acíonados com o sistema Finan

ceiro da habitaçâo, bem como as operações e encargos não re

1acionados com as a1:ivídades especí:ficas de autor:i.dude moni

tária rrão se enquadram entre as atividades de um aence cen

't:ral c1ássico. Por essa razão e por sua importância, deverão

ser tra1:ados como matéria Constituciona1.

J.idade concreta"~ dando prJ.maz;i.a ao interesse da co1.et:Lvida- c o H C L U SÃO

de~ sem el:Lm:Lnar o lucro - med;i.da de e%~ciênc:La da atividade RE:.JE:r::TADA.

econômica - mas tão_somente subord~nando_o à :função social da

propriedade.

C o N c L U SÃO

AUTOR: BAGZLXO V%LLAN:r::ur « PR PART:IDO: PliOB

E M E N O A HRO. SCela6e1-6·=================.
RE4:E:I:TADA.

suprima-se ar1::f.go ~4$ do Anteproje1:o do

Re1ator da SUbcomíssao de Sistema Financeiro.

AUTOR: SJ:J1ÃO SESS:r::l1'
ur: R4 PART:r::DO: P.FL

======================== E 11 E N D A HRO. SCODS6-S =======================
Suprimam-se os parágra:fos 30. e 40. do artigo

20.$ do Anteprojeto do Relator da Com~ssão V.c~ da

A~sembléia Nacional. con~t~tuin1:e.

====================== P A R E C E R HRO. 5Ce~6~-5 ==================
O díspos:i.tJ.vo ~em por x;i.nalidade permitir que as insti1:uições

:financeiras se ajustem ao estabe1ecído no ; 20. do art. 20.

num prazo de ~ ano.

Rejei -te ce ,

c O N C L U sÃO ===========================

====================== P A R E C E R NRO. scoess-e ======================= RE4E:r::Tl\D~.

Os bancos estrangeiros, atuando na captaçáo de recursos do

pÍlbl:LCO não J.ncorporam nem cap;i.tal~ nem tecnologias externas

à economia bras~2e~ra. Por outro ~ado~ 2á %ora, raramente

_ AUTOR: BASZLIO VILLAN:I
UF: PR PART:r::DO: P)1DB

======================== E 11 E N D A NRO. 5C0G61-4 ===================

Rejeitada.

===~======~==============c o N C L USÃo ===============================
Rt;:Jt:XTADi\.

supr~ma-se o ar1:. 20 ••

A e.eecucão orcamentár;i.a da União e a emissão de ti tUlos da

====================== P A R E C E R NRO. SCD061-4 ==================

nodivida pÚb~ica, pe1a impo1tânc:i.a de que se re~estem

argu_bancoR brasi2eJ.ro::. d~Spõel11 u~::.Sil %aculdade. OS mesmos

men-rcs não vê í.a.cross para as cremeae ins1:~ -euaeeos ,
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cenár~o :inanceiro naciona1, devem ser inseridas no texto

c:ons'ti'tucio-nal.

Re:lei'tada.

AUTOR: JOst MAURÍCIO
VF: RJ PART%OO: poT

======================== E M E H D A NRO. 5ce066-S ======================~

c O H C L U sÃo =============================== "Ficam suspensos ... »eac prazo de ia (dez)

RI:JEXTADA. anos ... os pagamentos ... a qualquer títuJ.o ... da d:(vida

ex~erna... contraída sob a %orma de emprés~imos

perante instituições privadas" ..

REJEXTADA.

c o H C L U sÃo- ==============================_

AUTOR: SASXLXO VXLLANX
UI"': PR PARTXDO: PliDS

======================== E 11 E N D A HRO. SCaa62-2 ======================-

====================== P A R ~ C E R HRO. sca062-2 =======================
É de zundamenta1 importância que os recursos púb1icos sejam

depositados em instituieões %inance1ras controladas pela

União, a :im de que sejam direcionados pr~oritariamente à

promoeâo do desenvolvimento econômico e social do País.

contrário.

do Anteprojeto.Aprovada parcialmen"te nos termos do art. 14

AUTOR: SÉRGIO HERNECK
UI"': liG PARTXt:lO: PI1DB

======================== E li E H D A NRO. SCG067_3 =======================

APROVADA PARCIALMENTE.

c o N C L U sÃO ===============================

==============~======= P A R E C E R NRO. SCa966-S =======================

Parágra~o único. t Obrigatória a imediata

realizaeão de auditoria da dívida con"tra:(da, sob

todos seus aspectos ....artigo 1a do anteprojeto dosuprima-se

re1ator.

Supri.mindo o 40 .. do art .. 20. e SUbstituindo

S 20. Legf.sJ.açáo Complementar assegurará

AUTOR: EASXLXO V%LLAH%
VF: PR PART:IDO: P110S

_======================= E 11 E H D A HRO. SC0a63_1 =======================

o ; 30. do art. 20 ..... que passa a ter

redação:

seguinte

', Suprima-se o art. 70. compe-catividade em -tocross setores do sistema

s===================== P A R E C E R HRO. SCC063-1 =======================
Aprovada.

_======================== C O n c L U sÃo ===============================
APROV(\DA.

~inanceiro... bem como a predom~nância das empresas

~inanceiras nacionais em cada um deles... reguJ.ando

limi-eess e as condições de participação das

empresas :financeiras estrangeiras ....

====================== P A R li: C E R NRO. SC0067_3 =======================
os bancos estrangeiros, atuando na captação de recursos do

}:lÚb1ico não :l.ncorporam nem capital ... nem tecnologias eX1:ernas

à economia brasileira. Por outro lado ... 1á :fora ... raramente
AUTOR: LUCXA BRAGA
VF: PB PARTIDO: PF'L

__ =_==================== E 11 E N D A NRO. SCa064-9 ======================= bancos brasileiros dispõem dessa :faculdade. os argu-

Acrescente-se onde couber:
men-roe são válidOS para as demais ins1::L1:u:l.cões :financeiras ..

Rejeitada.

%inanceiros para o desenvo1vimento das atividades

produtivas das Regiões Norte e Nordeste ... aJ.ém do

Estado do Espíri1:0 Banto e da área do Estado de

Minas Gerais incluida no poJ.igono das secas.

"Art. A União manterá incentivos :fiscais e C o n C L U SÃo

REJEITADA.

AUTOR: SÉRGZO HERH~CK
UF: MG PARTIDO: P11DB

======================== E n E N D A NRO. scae6S-1 =======================

Parágra:fo único. A apl:l.cacão croe recursos

deverá priviJ.egiar os Estados menos desenvolvidos ...

devendo guardar proporciona1idade direta com o

proje1:o de emenda ao Anteprojeto do Rela"tor

da Subcomissão do SisteJna Financeiro.

Art.1.40. das disposições transitórias ....
tamanho da }:loPUlaeão e ínversa

renda por habitante."

niveJ. da ....supr:l.mindO parãgrazo 20. do Art. 20. e o

====================== P A R E C E R NRO. SC'"'''''5S-:1 ========='==============
SUJ:lressão do -I 20. 'cc e.e-c , 20.:

====================== P A R E C E R HRO. SCC064-S =======================
Aprovada nos termos\do art. 10 do anteprojeto.

========================= C O H C L U sÃo ===============================
APROVADA PARCXALMENTE. ----" A atuação das insti-ruã cõ ee 'iinanceiras no Pais ... praticando

taxas de juros rea1S que chegam a até 60~ a.a .... "tem prdvocado

impac"tos ex'tremamente nocivos ao setor produ1:ivo nac:Lona1 ...

Acrescente_se onde couber:

UArt. 'Um percentual de 507- do produto da

arrecadacão anuaJ. dos :impostos :Lnc:iden"tes sobre

AUTOR: LUCIA BRAGA
UF: PS PARTIDO: PFL

======================== E M E N D A ~RO. SC006S-7 ======================~

mobiliários será depositado... pe10 praz~ de-20

anos ... no Banco do Hordeste do Brasil -S/A

------sàn-co-daAmazônico - iiiÃ,--;;a~-::~yorçãO de 71j~--e30:1... -

l.imitarcer-se no texto consti1;ucional instrumento capaz de

inviabilizando ... pelo custo de crédito ... inúmeras atividades e_

conômicas. Suas aplicações estão voltadas quase que exc~usi

vamente para o curto prazo... em detrimento do papeJ. sociaJ. da

:Lntermediac;âo %inanceira. Assim, torna-se imperioso estabele_

as taxas de juros reais a serem pra1::Lcadas na vida econômica

nac:Lona1.

supressão do art. 1~0.:

o d1Spositivo tem }:lar :finalidade permit:l.r que as insti"tuicões

:f:Lnanceiras se a:lustem ao estabeJ.ec1do no ~ 20. do art. 20.,

num prazo de um

Rejeitada

========================= C O N C L U SÃO ==============================~

REJE:ZTADA.

va10restitulaS

de crédi to, câmbio:financeiras ...

re1ativos

operaç.ões

seguros

juros módicos, às atividades agrícolas... pecuárias ...

industriais ... turisticas e de Jnineraeão.

e será por estes utiJ.izado :fi.nanciamentos ...
AUTOR: SÉRGIO UERNECK
UI": l1G PARTXDO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. SCCC69-0 =======~===============

e-t-t vã creee que serão bene:ficiárias

Parágra:fo único. A ~ei disporá sobre as

sol:Jre

1) Mod:l.%icacão do caput do art. 30., que

passa a ter a seguinte redação:

prazos e encargos das operac;õe5 de zinanciamen1:o ....
competência e xca uaa va do

Congresso Nac1onal:

====================== P A R E C E R NRO. SC006S-7 ============:==========
Matér~a pert1nente à legislação ordinária.

Prejudicada.

-- -2~-Substitu:l.n~o-se o item b do art. 30 .... que

passa a ter a segu1nte redação:

c O N C L V sÃo ==============================~ "b Fixar por proposta do Presidente da

PRE,JUDXCADA. Repúb11ca, após parecer :favoráveJ. do Banco Centra1



CIo Brasil. e median't:e resoJ.ução, 1imites gJ.obais

para o montante da divida cons01idada dos Estados

e Municípios, estabe1ecer e a1terar J.im1tes de

prazo, mínimo e máximo, taxas de juros e demais

condições das obrigações por e1e emitidas; proibir

1imitar temporariamente emissão e o 1ançamento

de quaisquer obrigacões dessas entidades."
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AUTOR: SfRG%O UERN&CK
UF: l1G PART%DO: P1'fDS

1:1:======================= E' M E li D A NRO~ 50""71.-1. =============,.===:0:•• &==
l' Subst:l.tu:indo o item a do art. 50., que

passa a Ter a ~eguinte redacão:

va _ emit:l.r moeda nas ccocacees e 1imi1:es

aUTorizados peao Congresso rracdcrraa j "

3) Hodi~icaç50 do item c do art. 30., que

passa a "ter a seguin"te redação: 2) Hodi%:icando

seguinte redaçáo:

:item %, que passa a ter a

empréstimos,"c _ Autorizar

operações, acordos

aprovar

ottrigac:::ões externas de

qua1quer ne-ruz-eae , con"traidas ou garantidas pe1a

União, peJ.os Estados "~ dispor normas sobre a execução das

p.nt1dades de sua administração indireta ou pol.íticas monetária, de crédi~o e camb:ia1,

sociedade sob o seu contr01e, quais só observando o disposto no item a do art. 30."

vigora~ão a partir da data do Decreto 1egisJ.ativo

de sua aprovação." :::n Mod:i~ieando o ~ 10 .. do art. 50., que passa

a 1:er a seguinte redação:

"d _ AprOVar a programação monetária anual.

item Cf ao art. 30., com alf) Adicionar

seguinte redação:

(orcamento monetário) , errt-ee de sua

,.,.s '10 .. Seu presidente e demais diretores

serã.o indicados peJ.o Presidente da RepúbJ.ica,

sendo nomedos para mandato de quatro anos após

terem suas indicações aprovadas pe10 Congresso

implementação." Hac:iona~, que poderá, também, votar

5) Adicionar

seguinte redação:

item e ao art. 30., com a

desti tuicões ou apreciar expediente do Presidente

da Rept1b~:ica neste sent~do."

AUTOR: stRG~O RERN~CK
UF: MG PART::tOO: PM08

4) Uod:L%::Lcando o § 20. do art. 50., que passa

a ter a seguinte redação:

orçamento p~ur~anua1 de

::tnvestimento P~ur:ianua1 das Empresas púb~ica da

União' .."

investimentos da S~ST (Orçamento Agregado de

"~ 20. É vedado ao presidente e dire1:ores do

Elanco CentraJ. do SrasiJ. a par1:iCipaçáo societária

de qualquer na1:ureza, pessoa1mente ou através de

parentes de :10. grau, em empresas do sis1:ema

~inanceiro."

6) Adicionar o item ~ ao art. 30., com a

seguinte redação:

5) Suprimindo o 30. do art. ?o.

6) Uodi~icando o art. 60., que passa a ser o

Bistana Naciona1 de Prev~dência Socia1."

com a seguinte redacão:

"~ _ Aprovar

7) Adicionar

Orçamento Agregado Anua1 do

parágra:o único ao art. 30.,

30. do art. 50., que passa

redação:

AUTOR: SÉRGIO UERNECK
UF: MG PARTIDO: PMDB

ter a seguinte

"parágra:o üns.cc , Os orcamentos submetidos à

aprovação do Congresso ssee-ãc apresen1:ados em moeda

indexada (OTN)."

••§ 30. É vedado ao É1anco eenueea do Brasil. o

xinanciamen1:o direto ao Tesouro HacionaJ., Estados

Mun1cfpios, bem como operações de crédí~o que

8' Adicionar o inciso :t ao parâgra:fo único do

art. 30., com a seguinte redação:

não sejam destinadas à promoção da

bancária ....
1iquidez

"% _ A Secretaria do Tesouro Nacional manterá

o contro1e das 1iberacões

indexada." .

também moeda

====================== P A R E C E R NRO. SC0071-1 ====================c
Aprovada parcía1mente nos termos do texto do An~eprojeto.

========================= C O H C L U SÃo ============================::
APROVADA PARCXALHEKTE.

====================== P A R E C E R NRO~ SCBB59-B =======================
Aprovada parcia1men1:e nos termos do art. 40. do Antepro-

je1:o.

========================= C O N C l. U SÃO ===========================::===
APROVADA PARC::rALMENTE.

AUTOR: B~SILZO VZLLAH~

UF: PR PART::t:DO: PMD8

======================== E ti E H D A HRO. SC0372-0 =======================
suprimam-se os ~§ 30. e 40. do art. 20 ••

====================== P A R E C E: R NRO. 5ce.e;,72-G =======================

que passam a ter a seguinte redação:

AUTOR: stRG~O WERNECK
VF: JlG PART::rDO: PMD8

.=c==~================== E H E N D A HRO. 5C0070-3 =======================
aubstituindo art. lfo. e seus parágra~osl

Os bancos estrangeiros I atuando na cap1:acão de recursos do

públ.ico não incorporam nem capita1~ nem tecnoJ.ogías externas

à economia brasil.eíra. Por outro, 1á ~ora, raramente os ban_

cos brasi1eiros dispõem dessa .saeu reraere , Os mesmos argumentos

são vá1idos para as dema1s instituições %inanceiras.

============~============C O N C L ~.g Á O ========================~======
"Art .. lfo. O Congresso Naciona1 criará

Comissão Mista permanente, composta por 9 (oito'

Deputados e 3 ("três) Benadores a que repor1:ará

rotineira e periodicamen1:e I' o

Sras:i1.

E1anco G::en1:ra1 do

AUTOR: BASZL::ro VZLLAN::t:
UF: PR PARTIDO: PMDB

======================== E :ti E N D A URO. sc"-'a73-S

Dê-se ao art. 1.0. a segu:l.nte redacão:

Parágra%o único. A comissão Especia1 (supra)

dará parecer necessário à apreciação, pe10 "Art. 10. Compete à União:

Congresso Naciona~, da programação Monetária

(orçamen~o monetário) e das po~iticas monetárias,

de crédi~o e cambia1.

a) emitir moeda, por intermédio do Banco

CentreJ. do Brasi1;

==""=================== P A R E C E R HRO. SC"-'070-3 ======================= b) :fisca1izar operações de crédito,

Aprovada parcia1mente nos termos do artigo 40. do

projeto.

========================= c o N C L U SÃO
APROV~DA PARC%ALHEHTE.

'---

Ante- câmbio, capi1:a1izacão e seguros;

c, J.egisl.ar sobre o sistema monetár1o e sobre

o sistema %inanceiro nacional.."



====================== P A R E C E R NRO. SC~G73-a ====================~==

A~rovada nos termos do art~go 10. do Anteprojeto.

========================= C o N C L U B Ã o ===============================
APROVADA PARCZALMENTE.

AUTOR: BAS~LZO V~LLAN~

UF: PR PARTIDO: PHOS

======================== E n E N D A NRO. SC0074-6 =======================
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Parâ9ra~o único. o Banco centra1 do Srasi~

poderâ comprar e vender titulos de emissão do

Tesouro Haciona~~ objetivo de regu~ar a

o~er"ta de moeda ou a taxa de juros .."

====================== P A R E c E R NRo. scea78-9 =======================
Aprovada nos termos do artigo 60. do anteprojeto.

c O N C L U SÃO ===============================
Suprimam_se " 20. e 30. do art. 50. do APROVADA PARCXALMENTE.

anteprojeto do Relator da SUbcom1ssão do Sistema

Financeiro.

====================== P A R E C E R URO. SC3074-6 =======================

AUTOR: ~OSÉ RXCHA
UF: PR PARTXDO: PMD~

======================== E M ~ H D A NRO. 5C0079-7 =======================

substitua_se ~e1a seguinte~ a redação do §

10. do art. 20.

mediante comez-ovecão de ã.crcnea.ctecre e capacidade

técnica~ econômica e :inanceira~ prinC:Lpa1mente

ativi.dades de cooperativas de crédito."

privado

A nomeação do Presidente e Diretoria do Banco Central do Sra

si~ xevesee-cse de importânc:La impar ~ara o Sistema Financei

ro Naciona~~ razão porque é nosso entend:Lmento deva ser de~i_

nida norma constituciona~ disciplinando o assunto.

========================= C o ti C L U SÃO ===============================
PREJUDZCADA.

AUTOR: BAS~L~O VZLLANX
UF: PR PART~OO: PI1D8

10. o' exerc;{cío

entidades do setor

dessas atividades por

serã autorizado

Relator da Comissão v.c~ da Assemb~éia Naciona~

constituinte l passa a ter a segu~nte redação:

o 20.

E H E N D A NRO. SC0075-4 =======================

do art. 20. 1 do anteprojeto do

====================== P A R ~ C E R NRO. Scee79-7 ========~==============

Aprovada nos iermos do ~10. do artigo 20. do anteprojeto.

========================= C O N C L U sÃo ================~==============

APROVADA PARCXALMENTE.

nArt. 20. • •••••••••••••••.••••••• 6' .

§ 20. A ~sura# em todas as suas moda~idadesl

será punida na ~orma da ~e:f..n

====================== P A R E C E R NRO. scea75-4 =====~=================

Aprovada nos termos do ~2 do Art. 20. do antepro,eto.

========================= C o N c L U SÃO ===============================
APROVADA PARCZALMENTE.

AUTOR: JOSÉ RXCHA
UF: PR PART~DO: PWDS

======================== E M E H Ô A NRO. s~e3Sa-1 =======================
Exc1ua-se a a1inea c art. 30.

====================== P ~ R E C E R NRO. sceaee-1 =======================
Pela importância de que se reveste a matéria? seria de inte_

resse ~ossem ouvidos~ também~ os~representantes do povo

Câmara dos aeeu-eeeree ,

c O N C L U sÃo ===============================
PRl":JUDXCADA.

AUTOR: BAS~L~O VILLANX
UF: PR PART~OO: PliDB

======================== E M & N D A NRO.. SC0076_2 ====================~==

suprinla-se o art. 11.

AUTOR: SÉRGXO ~ER"ECK
Uf": HG PARTXDO: PMDS

====================~=== E 11 E N D A NRO. Sca021-9 =======================

redacão do parágrazo único como ar~~go 90 ••====================== P A R E C E R NRO. SC0075_Z =======================
suprimindo -eex-ee do art. 90. e mantendo a

Matéria considerada pertinente ao Sistema Financeiro Nac:Lona~

con~orme nova redaçaõ dada ao texto.

c O N C L U SÃO ===============================
PREJUOXCADA.

AUTOR: SASXLXO VXLLANX
UF: PR PARTXOO: PMOB

===========~============ E M E N O A URO. 5C0077_1 =======================
Dê-se ao; ~o. do art. 20. do Anteprojeto do

Re~ator a se9~inte redação:

ff, 10. A criação de instituição :inanceira

dependerá de autor:Lzaçáo? q~e será concedida

qualquer pessoa jUrf.dica~ mediante comprovação de

capacidade econõmico-:rinance:Lra compative~ C011t o

empreendimento."

Suprima-se o artigo 13 ..

====================== P A R E C E R NRO. SC0077_1 =======================
o ~ 10. do artigo 20 .. da emenda :oi incorporado con:orme tex_

to do ~ 10. do artigo 20. do Anteprojeto.

A e1iminação do artigo 130 .. ~oi aceita na integra.

Aprovada.

========================= C o N C L V SÃO ===============================
APROVADA PARCXALliENTE.

AUTOR: BASXLXO VXLLAMX
UF: PR PARTZOO: PUDB

======================== E n E N D A NRO. 5Ce378_9 ======~================

Dê;se ao art. 60. do antepro~eto do re~ator a

seguinte redacão:

nArt. 60. f vedado ao Banco centxea do Brasil

conceder~ d1reta ou indiretamente~ em~réstimos ao

Tesouro Naciona1 e a qua1Quer 6rgão e entidade que

não seja instituição ~inance:Lra.

==============~=======P A R ~ C E R NRO. sceeS1-9 =======================
Aprovada.

c O H C L V B Ã O ================~==============

APROVADA.

AUTOR: SÉRG~O HERNECK
UF: l1G PART~OO: PMDB

======================== E 11 1:: N D A NRO. SC12l3S2_7 =======================
Modi:icando o Ar~. 110. 1 que passa a Ter a

seguin~e redação:

"Art. 1.10. Os crimes prat:LcadoS na ges"tão do

Sistema Financeiro~ serão de competénc:La da

Justiça Federa~.·~

====================== P A R & C & R NRO. SC012l92-7 =======================
Aprovada.

==============:::========== C O ti C L U SÃO ===============================
APROVADA.

AUTOR: SÉRGXO UERNECK
Uf": MG PARTXDO: PMDS

======================== E 11 E N D A NRO. SC.eaa3-S =======================

Suprimindo o Art. 130 ••

====================== P A R E C E R NRO. SC0aa3_S =======================
Aprovada.

========================= c O X C L U a Ã O ===============================
APROVADA.

AUTOR: JOSÉ ULiSSES OS OLXVEXRA
UF: MG PART~DO: PMDB

======================== E M E H D A NRO. SCaI2lS4-3 =======================

Acrescente-se Parágra:fo Único. Ao art. 11. do

anteprojeto da SUbcomissão do B~stema Financeiro o

seguinte:

"0 governo não se responsab:1.:Lizará pe10s

dep6s:Ltos rea1izados nas instituições :financeiras

púb1icas e privadas. n
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l:Il: _ Suprima-se o art. 90 ••

A emenda em Pauta coinciCfe, em suas grandes 2inhas, com

-===========-========== P A R E C E R HRO. sceSSlf_3 =======================
Aprovada nos Lermos do arL. 90. dO anteprojeto.

========================= c O N C L U sÃO

APROVADA PARCZALMENTE.

====================== P A R E C E R NRO. 5CC~8S-1 ==========~=====~======

AUTOR: OS11UHDO REBOUÇAS
UF': ea PARTXDO: Pl'ItlB

======================== f: 1'1 f: N D A NRO. 5C~S8S_1 =======================

x _ O art. 30. do anteprojeto da Comissão

v.c., da Assemb1éia Nacional constituinte, passa a

ter a seguinte redacão:

AUTOR: OSMUNOO REBOUÇAS
UF: CE PARTIDO: PMD8

d1SPOstO no art. ~o. do Anteprojeyo... tratando a matéria

pro%undidade. Ac~lhi o pedido de supressão do art. 90.,

trans~ormando seu parág~a%o ún~co no próprio art.

=========~===============c O H C Lo U SÃO =======================~======.

APROVADA ~ARCZAt.MENTE.

"Art. 30. Cabe ao CongressO Nacional, com a

sanção do Pres~aente da República, dispor sobre

todas as matérias de competência da UnJ.ão,

e's pec ã aãmen-ce e

AUTOR: OSMUNDO RE80UCAS
UF: CE PARTIDO: PMD8

======================== E M E N D A NRO. 5C~0S6-" =======================

suprima_se art. 40. e seus pa~ágra:Eos~ do

Z _ matéria ~J.nanceira, cambial e monetária;
Anteprojeto da Comissão V.e,

Naciona2 constituinte.

ela Assembléia

XZZ _ limites glObais e condições para:

IZ _ limites para a emissão de moeda, e para

a divida mobiliária :ederal;

a) as. operações ele crédito externo e as de

====================== P A R E C E R liRO. 5C"886-9 =======================
A comissão liista Permanente será. composta por exemen-cce ele:i.

~os pelo Povo .. possuirã respa1do para %iscalizar as decisões ...

muitas vezes casuísticas, do Poder txecutivo, evitando

desmandos de po1ítica mQnetãr~a, de créaiLo e cambial.

C O H C Lo U SÃO ===============================
crlid:t.to interno da União;

RE:..n::tTADA.

b) operações de crédito externo e interno

das autarqu~as ~ederais, bem assim para

relativas à concessão de garantias;

AUTOR: OSMUNDO REBOt.JCAS
UF: Cf: PARTZDO: Pl1DB

=========t-============== E: 11 f: N D A NRO. SCf3~87_e =======================

c) a ccncesssrão de garantia do -ressouxo

Nacional em operações de crédito externo dos

Estados, do Dístrito Feder~l, dos Municípios, das

Autarquias e empresas P\lblicas :federa:i.s, estaduais

e municipa:i.s das sociedades sob Controle

::t _ Dê_se ao artigo 20. dO anteprojeto da

Comissão V-c, da AssemOléia Nacional Constituinte

a segu~nte redação:

"Art .. 2:0. A lei %ederal. disporá sobre a

acionário, direto ou indire'to, daqueles entes, au"tor~zação para o %uncionamento das

bancárias %inanceiras, bem

insti'tuic6es

como dos

bem assim nos casos Cfe relevante interesse social

ou econõm~co nacional a outras pessoas jurídicas

de direito privado;

estabeJ.ecímêntos de seguro,

cap:t.talizac::ão.

previdência

Hacional em operações de crédito interno das

au t areruaes e empresas públicas :ederais e das

sociedades sob controle ac~onário, direto

i;tcfJ.reto, da União ..

d) a concessão ele garantJ.a do Tesouro

3 10. A autorizacão para a constituição das

empresas a que se re:fere esree ar'tigo Poderá ser

conced~da a qualquer pessoa idõnea, mediante

comprovação de capacidade econôm;i.cQ compat~ve1 com

o empreendimento, resguardados ... quanto às empresas

estrangeiras, os interesses nacionais e observados

cri'térios de reciprocidade.

i 20~ A autorização para o ~uncionamento das

AUTOR: OSMTJJ100 REBOUCAS
UJ": CE PARTXOO: PI108

autor~zações a que

intrans%erível."

re%ere este art;i.gL será

parágra:Ep único. É vedada à união, às

sociedades sob seu'controle acionário direto X~ _ Suprima_se seu artigo 13.

~E!CI'erais e às :fundações ins'tit\JÍdas ou mantidas

ceac Poder PúblicO r'ecre.raa , realizar, sem prévia

au~or~zação do congresso Naciona2, ~ualquer tipo

de operação cu~o rendimen~o seja in:erior ao custo

da divida púbJ.ica mobiliária ~ederal.'to

Xl: _ Xnc1ua-se anteprojeto da Comissã"

inCfireto .. às au-cexerua.ae , empresas PÚblicas

====================== P A R E C E R NRO. 5C~Be7_e ===========~==~=====~==

Aprovada parcialmente nos termos do 'texto do Antepr?jeto.

========~=====~==========C O H C L U SÃO ===============================
AP~OVAOA PARCXALtlEHTE.

AUTOR: F~AVXO PALMIER DA VEl:GA
UF': RJ PARTXDO: PMDB

============:~=======;== E M E N D A NRO. SC008S_5 ==================~~===

APROVADA PARCIALMENTE.

====================== P A R E C f: R NRO. 5C0088_6 ===================~===

Aprovada nos 'termos do ar't. 20. do anteproje'to.

============~============c o N C L ~ PÃO ====================~==========

bras~2eiros o direito à Qquisição de casa própria

com %inanc:lamento PÚb1ico e amortização mensal

superior a vinte e cinco por cento de ~ua

renda :ami2!ar."

ostodosassegura a"A constituição

estabelecer limites e condições para as

V.c., da Assemblé~a Nacional constituinLe, o

seguinte art:t.go:

~ _ estabelecer, por proposta do presiden~e

da República, limites para a divida mobil:i.ária dos

.Estados ... do Distrito FedexaJ. e dos Hun:Lcipios;

"Art. Compete ao Senado Federal:

OPerações de c r-écta, 'to externo r bem assim para as de

crédi'to interno, dos Estados, do Distrito FederaJ.,

dos ffunicípios, e respect~vas autarqUias, empresas

pÚblJ.cas e sociedades sob controle acinário direto

ou indJ.reto dessas unidades, ouvido Poder

AUTOR: osnuHDO REBOUCAS
UF: CE PARTXDO: PMD8

======================== E M E: H D A HRO. SC~~8g_y =======================
Executivo Federal;

financeiros, bem assim deliberar sobre a sua

1:1:Z _ aprovar a escolha do Presidente do

manco Central do Brasil, que terá mandato por

prazo igual ... mas não coincidente, ao do Presidente

da República, dentre brasJ.leiros natos de J.1ibada

notável saber em assuntos econômico-

Com~ssão V.c. da Assemb2éia Nacional Constit~inte.

art. 70. do anteprojeto dasuprima-se

====================== P A R E: C E R URO. SC0929-4 ==~====================

Parecer :favorável nos termos da srunemencre ,

========================= c o u C Lo U SÃo ==============.===========11:.=====
APROVADA PARCIALMENTE.

proposta do Presidente dapor

~-eputação

desti -cua cãc ,

1~E?púD2iC'a ...
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Xnc~ua-se no an~epro~eto da Comissão V.c.~ da

AUTOR: OSHUnDO REaOUçAS
UF: CE PARTXo.O: I PHDS

======_================= E M E ti O A NRO. 5C""90-B ==;:;=========~==========

====================== P A R E C E R NRO. SCS093_2 =======================
Matéria ConS:l.derada pertinente ao Si.stema Financeiro H~cionaJ.

em decorrênc:l.a da nova redacão dada ao texto.

PrejUdicada.

Assemb~éia

seguinte:

Nac:i.ona~ constituinte~ artigo ========================= C O U C L U SÃO

PREJUDICADA.
=~=============================

~iscalização~ pe~a Câmara dos DeputadoS e pe~o

Senado r-eereean , dos a-toss do Poder Executivo~

~nc~usive os das sociedades suje~tas ao contro1e

direto ou indireto da Un;:tão. u

Suprima-se o artigo 12 e seu parágra%o único

AUTOR: OSMUNDO REBOUÇAS
UF: CE: PARTXDO: Pl1DE

======================== E 11 E N O A NRO. SC0094-1 =======================
UAr1:. A ~ei resulará o processo de

do Anteprojeto do ReJ.ator da sUncom:l.ssão

Sistema Financeiro.

do

====================== P A R E C E R HRO. SC"090-e =======================
Matéria pertinen1:e á ~egis~acão ordinár~a.

Prejudicada.

c o N C L tI SÃO

PRE"'tIOXCAn.D.

====================== P A R E C E R HRO. SCS094-1 =======================
As a-ta vc.cracrea de :fomento e as reJ.acionadas co sistema Finan-

ceiro da Habitacão~ bem como as operações e encargos não reJ.a

cionados com as atividades especi~icas de autoridade moni-

tária não se p-nquadram entre as atividades de um Eanco Cen-

tra1 cJ.ássico. Por essa razão e por sua importância, creve-,

ráo ser tratados como matérJ.a Const:l.tuciona~.

========================= C o N C L U SÃO =~=============================

RE:"'EXTADA.

AUTOR: OSMUNDO RESOUÇAS
UF: CF; PARTXOO: PHOB

======================== E H E H O A HRO. Scee91-S =======================

O artiSD 10. do anteprojeto da Comissão V.C.~

da Assemb~éia Naciona~ constituinte~ passa a ter a

seguinte redacão:

AUTOR: OSMUNDO REEOUCAS
u!"': CE PARTXDO: PJ1DS

==============~====~==== E: M E N D A NRO. SCe095-9 =======================

Supr~ma_se artigo 14, do anteprojeto do

ReJ.ator da Subcomissão de S~stema Financeiro.

"Art. 10. Compete à União:

A _ emitir moeda;

====================== P A R E C & R NRO. SC@B9S-9 =======================
Aprovada oe.rca.eümen-re, em va.r-euce da nova eeeaeãe do art.140,

do An"teprojeto.

========================= C o N C L U SÃO ===~====~========~=============

APROVADA PARCXALMENTE.

câmbío capita1izacáo e seguros;
======================== E M E H D A HRO. ,5ce0~S-7 ===~===================

B _ :fisca~1.zar operações de AU:rOR~ BRANDÃO MONTE:I.RO
UF": R'" ~ARTIDO: PO'T

renumerando os demais:

c _ 9arantir a xormacão~

sef9'urança das poupanças;

a cae-eecac

80. ~

xnc1ui art:L90S 30., 40., 50." 60., 70. e

D _ 1egislar sobre: "Art. 30. O S:Lstema F"~nanceiro NacionaJ. será

constituido:

x _ do Conse~ho nonetário Naciona~;

a) direi LO %inanceiro~ inc~uindo o sistema

zinanceiro naciona~ e suas instituições; X~ do Banco Centra~ do Srasi~;

b) s~stema mone~ário e o seu padrão; título e

garantia dos metais.

:r.:r.:r. do Eanco do Bras~J. S.A.;

XV _ do Sanco NaC:Lona~ de DesenvoJ.vimento

Econômico e SociaJ.;

==~=================== P A R E C ~ R NRO. SCee91-6 =======================
Aprovada parcia~mente~ nos termos do artigo 10.

V das cremaas

PúbJ.icas e pr:Lvadas.

:r.nstitu:Lcões :financeiras

c o N C L U sÃo
APnOVADA PARC%AL11EltTE:. § ~o. As insti~uicões ~inance1ras pr:Lvadas,

exceto cooperativas de crédito~ serão

AUTOR: OSMUNDO REEOUCAS
UF: CE: pARTXDO: PMoa

=••===================== E: M E H o A HRO. sceB92_4 =======================
sociedade Anonima~ devendo 51i' (cinquenta e um por

cento) de suas ações com direito a voto serem

contro~adQs peJ.o Estado.suprimam-se artigos 80. e 10 do

constJ.tuidas eXc~UsivamE'nte sob :forma de

antepro:Je1:o· da Comissão v.c.,

Naciona~ Constitu1nte.

da .Assemb1éia
§ 20. É vedada a instaJ.ação de novas agências

de bancos estrangeiros.

Art. 40. A competência do Banco CentraJ. do

§ 30. O Conse~no Monetário NacionaJ. :fixará

BraS:l.J. S.A.

:financeiro.

sistemadonacJ.onaJ.:Lzação

demais instituições :financeiras

paranormas

_==_================== P A R E C E: R NRO. SC0092-4 =======================
Art. 2. A execução orcamentâria da União e a emissão de titu-

105 da dí~ida PÚb~~ca~ pe1a importância apresentada no cená-

rio :financeiro nacional ~ devem ser inseridas no texto consti

tucional.

Art. 10. t de :fundamenta~ 1mportânc1a que os recursos ~púb~1_

cos sejam deposi1:adas em ins1:i1:uições %~nanceiras controla

dos pela t1n:lão~ a :fim de que sejam direcionados prior:l.ta=:l.a-

mente à promoção do desenvoJ.vimen'to econômico e socia1 do púbJ.icas será ~ei cornpJ.ementar~

obedecidos os seguintes principJ.os:Pais.

Rejeitada.

c o N C L U SÃO

RE"'E:XTADA.

o Banco do Brasi1 S.A.

execução da poJ.it~ca crediticia

é o instrumen-ro de

%inance:l.ra do

Governo Federa~;

:t:t _ na qUa~~dade de Agen"'te F:i.nancei.ro

pre~uizo de outras ~unções~ competirá ao Eanco do

J3ras:l.~:

AV'J'OR: OSMUNDO REBOUCAS
UF: CE PARTXDO: PHDE

==~===============~===== E: M E H O A NRO. SC~~93-2 =======================

Caixa do Tesouro do Sis1:ema Financeiro ~

eup.r ãma-cs e art. 1~ do antepro~eto da

Constituinte.

Comissão V.c.~ da Assem!=,~é:!a Nacional a) receber todas as :l.mportânci.as provenientes

da arrecadação ae tr~~utos ou rendas :federais~
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pÚb1:icas e sociedades de economia m~sta;

crédi.to do Tesouro" bem como

operações de todas as empresas

depósitos

en"'tidades .. ; 20~ o exercic:Lo da atividade de banco de

depós:LtoS é privat:lvo de pp.ssoas :Juridicas de

d:Lre:Lto público";

realizar pagamentos e supr:imen"tos

necessár:ios à execução do cz-cemen-co da Un:ião

conceder aval" ~:ianca e outras garant:ias con%orme

autor:i,;z:ação :Lega:L;

3) Dê-se ao atua~ parágra:Eo 30. do art. 20. a

seguinte redação:

c) executar

conso:Lidada;

servico da dív:ida PÚb:L:ica

n§ 30. É vedada a participação ac:i.onár:La de

pessoas :fisicas ou juridicas estrangeiras

cap:lta1 de en"tidades :financeiras nac1onais";

cf) arrecadar depós:itos compulsór:ios ou 4) Acrescentem-se

voluntár;ios das outras :insti"tu:ic:ões :finance:Lras; TranS11:órias" os seguin"tes artigos:

e) execu~ar a polit:ica de crédito agrícola"

com exclusividade.

Art. 5d. o Conselho ~onetário Nac:ional terá

sua compet~ncia e composição de:finidos em lei.

Art. 15 As empresas controJ.adas por capitaJ.

estrangeiro" do bancário cre coJ.eta de

dep6s:i.tos e de seguros" encerrarão suas atividades

no prazo :lmprorrogável. de um ano" em que :ficarão

extínt:as as respectivas 1icenças sem ônus para a

Un:i.ão."

nArt. 15. os bancos de depósitos e demais

empresas %inanceiras e de seguros~ control.adas por

Art. 50. Não poderão ser diretores do Sanco

Central do Srasil e do Sanco do Brasil B.A." nem

integrar o Conselho Hone"tário Nacional" ou exercer

:função em seu 6rgão consultivo e :fiscal: capital privado nacional" permanecerão

:func:Lonamento~ com seu quadro atual. de empregados

improrrogáve1 de um ano para "transcEerência do
capi"tal. es"trange~r~ nelas existentes

brasi~eiros~

a) diretores" gerentes" administadores de

empresas :financeiras rc-e.veces ou pessoas que
tenham e)(ercido cargos cinco anos

anteriores à nomeação.

diretores execu"t:ivos terão prazo

Parágra~o único. Os bancos de cap:ital.

privado" col.etores de depósitos" cujos

Art. 70. OS d:f.retores do Elanco Central. do

Brasil." do Banco do SrasiJ.. S.A. e do Banco

Nacional de raee envoavdmen-to Econômico e Social

ser50 nomeados pel.o Pres:idente da RepúbJ..ica"

depois de aprovados pe1a câmara dos Depu"tados q~e~

pe10 voto de sua maioria~ poderá dest:ltuí-los.

estabe1ecimentos passam aos bancos da União~ dos

Estados e dos Municípids~ onde estiverem

respect:ivas sedes eees as.s , terão anua.ecrass ,

ônus" as atuais cartas patentes. os ãmõ veã ss

ins1:a1ações" incorporados ao patrimõnio dos bancos

estatais" serão inden~zados" pelo seu justo valor"

====================== P A R & C & R NRO. 5C0~ge-3 ~======================

Aprovada parciaJ.mente nos "termos do texto do Anteprojeto.

=========..~===============C O N C L U B Ã O ===============================
APROVADA PARC~ALMENTE.

Art. 80. O exercício de cargo de Diretor do

Sêmco Central do Srasi.l." do Banco do Sras:lJ.. B.A. e

cro SNDES é condição :lmpedi.-cave para o exercíc:lo de

ielêntico cargo em instituição :fi.nanceira privada"

pel.o prazo de três anos.··

pagamento

esuaec ã aa , n

:forma estabe1ecida em :Lei

AUTOR: ANTERO DE SARROS .
UI": 11T PART:tDO: PMDS

======================== E 11 E N O A HRO. 5C0~99_~ =======================

renUmerandO_Se os segu:lntes:

=_==================== P Ao. R E C E: R liRa. 5c""95-7 =======================
As sugestões contidas na emenda revestem-se de signi~i.cativa

:inlPortância para a trans:formaçâo do S:i.stema Financeiro Nacio-

nea , Várias ereaee :foram incorporadas oa texto de nosso ante

projeto" que entendemos contribu:i.rão para alterar o conhecido

sJogan de que o sistema F1nance:lro soc:lal.iza prejuizos e pri

vclt1.za a ucz-oss ,

Acrescente_se seguinte arti90 12

Aprovada Parcialmente.

==========;-========-:::1:'==== C O H C L U sÃO ===============================
APROVADA PJ~RC%At.HENTE.

"'Art. 12 o eeneeanc 110netár:io Nacional é o

órgão :formuJ..ador da poJ.:ltica nac:ional da moeda

do crédito" no âmbito do Poder Executivo:

art. ~3 do Anteprojeto da

AUTOR: OBHVNCO REBOUCAS
UF: CE PARTXDO: PMDB

======================== E: li E H D A xao , SC12I097-5

§ ~o. Na composição do Conse~ho Monetário

Hac:ional~ os cargos serão preenchidos por nomeação

do Presidente da Repübica" mediante listas de

nomes de cinco ou mais cidadãos de reputação

notória capacidade

em

assuntos

participaçãosemeconômico-:financeiros~

i1:lbada

=======================

Nac10nal.AssembJ..é:Lada

suprima-se

cemaeeac

cons1:i1:u:Lnte.

==========:=========== P A R E C E R NRO. 5C0397-S =======================

empresas dependentes de negócios vã ncua.acrcss ao

sistema :finaceiro nac~onaJ." J..istas eJ.aboradas"

.e1€:ição" a primeira pela Comissão de Econom:ia e

da xndústria; a terce:lra eeaa

Finanças do senado Federa1;Aprovada.

==========~==============
c O H C L U sÃO =============================== Federação Nacional

segUnda pel.a

APROVADA.

AUTOR: ANTJ:RO DE BARROS
ur: l'lT PART%DO: PMDS

==========~============= ~ M E H O A NRO. 5ca098-3 =======================

Federação Hac:t.onal da AgriCUltura" a quarta peJ.a

Federacão de S:lndicatos dos Sancários" de modo a

que etue ta-c entidades estejam d auaamen-re
representadas com voz VaLO" cabendo ao

Presiden"te da RepÚb1ica nomear um qu:i.nto dos

a.n-teaxan-cess entre cidadãos de sua 1:ivre eeec a.ne ,

E:'Íetuem-se segu:Ln~es alteracões ao , 20. Os presidentes diretores do Eanco

ins1:ituir a ess-ce-ca aecão dos bancos de depósi"tos:

an-repz-odeto do neaeeee ,

do art. 20." a seguinte

Central da Repúbl~ca" do Banco do Srasil e zsenco

Naciona1 do Oesenvolvimento Econôm:Lco e Soc1al.

doprocessos~rão nomeados segundo

parágra:fo anterior.

crea-tã.nacress~odas

10.~) Dê-se ao

redação:
§ 30. As reuniões do Conselho none-rá.rLo

n§ 10 ~ ncs.seaveee disposto parágra:Eo xec ã onea e das diretorias dos bancos mencionados

seguinte" exerc:1cio dessas atividades será no parágra%o anterior rea~izar-se-ão med1an~e

autorizado a todos quantos comprovem idoneidade e

capacidade econômíco_%inance:Lran
;

convocação em ed:L1:al pubJ..:i.cado no Diár:lo O:f~c:La1."

com indicacão dos assuntos e co~ d:Lvu1gacão das

atas do ocorr~do" cabendo qualquer c~dadão"

parágra:fo 20." renumerando-se os demais:

2) Acrescente-se art. 20. seguinte atingido pelos atos adm~nistrat~vos" representar

contra seus e%eitos" por escrito~ à com~ssão de



~iverem prioridade em razão de in~eresse econômico

ou social eeaeven-ee devem ser comunicadas, com o

~ex~o doS respectivos pareceres,

Economia e Finanças do Senado que apreciarâ a

petição na pr~meira reunião seguin~e e 1evará~ se

~or caso~ ao conhecimen~o da Presidência da

Repúb1ica, para u1teriores medidas.
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d) as permissões de :financiamentos que

s~cretarias

2) suprinla_se o parágra:fo 1.0. do art. 50._

das comissões de Financas~ vinte di~s antes de

exeGu"tada a permissão.

~nstituições %~nanceiras

e) nas c:onces.sões=====~================P A R E C E R Mao. 5C0099-~ ===~=======~===========

~provada parcia1men~e nos termos do texto do Anteprojeto.

========================= c o N C L U SÃO ===============================
APROVADA PARCXALM&NT~.

tornar :i.nsolvente~ os

de ~inanciarnen1:os por

em que o tornado

que participaram da

AUTOR: NZLSON GXBSON
UF: PE: PARTl:OO: PI1DB

======================== E: li E: N D A NRo.-sca1ee-9 =======================

Xnc1ua-se a segu2nte norma:

nAr1:. :tt vedado,

perm2ssáo terão sua responsabi1.:i.dade examinada~

Pessoalmente _ no inquéri.to que :for promovidO no

juizo da inso1.véncia~ e são impresar:i.1:ências os

prazos para a veri~:i.cação da co-responsabilidade?

em caso de do~o ou cu1.pa e ~eernPo1so das perdas.

x) ~dependen1:emente das prestações de contas

nos respec1::i.vos Tribunais, as adm:i.n~s1:rações das

entidades :inanceiras estão obrigadas a enviar às

z encrãmen-toss da "ti"tuJ.os da divida pl1'!:)1.ica es-eacuan Comissões de F:i.sca~iZação orçamentária os

e municipal. e venc ãmen-tos proventos dos re1.a~ÓriOs de operações.

s eeve.eteces dos ae-eeeree e Municipios. ~~

====================== P A R E C E R NRO. SC01Q0-9 =======================
Matér2a per~inente à subcomissão de tr~butos.

prejUdicada.

======~==================C o H C L U SÃO ============~==================

~) aplicam_se às ~ns~~1:u~ções ~inance~ras

estaduais e municipais as normas deste artigo, no

âmbito das assemb1.éias Legisl.ativas Estadua~s e

das Câmaras de Vereadores.

g)3constitui crime punivel com prisão até

PRE:JUD;tCADA. quatro anos e perda do 'cprgo :funçãO conceder

:financiamentos ou empréstimos a pessoas :E:1sicas ou

~01.itico-part2dáriosou sem garantias adequadas de

re~o.rno.·1 _ Cons.ti1:u::Ln"te ve aeen Souza.

AUTOR: NeLToN FRXEDRXCH
Uf': PR PARTIDO: PJ1DB

=============~=======~==E li E n D A NRO. 5C0~01-7 ===================~===

jur:tdicas para :Eavorec'J.rnen"to~ !'or ttlo"tivos

Nos termos regimentais proponno ao ar~. 20.:

toConstituem prerrogat:Lva exc1.usiva do Estado

as atividades de intermed:iação %inanceira~ nos

"termos da 1.e:i.. n

====================== P A R S C E R NRO. 5C31D2-S ====~=======~==========

Matéria pertinen~e à l.eg~slação ordinária.

~rejud:l.cada.

========================= C o H C L U SÃO ===============================
PREJUD:tCA'DA.

======================== S M E N J) A NRO. SC0103-3 =======================

AUTOR: OSMUNDO REaoUCAS
Uf": CE PARTIDO: Pl1DB

Subcomissão do Sistema r::Lnanceiro~ a seguinte

z-ecre cão e

======~=============== P A R & C E R HRO. 5Ce101-7 =======================
o acc a namen-ro da emenda :imp~:i.caria ee-ce-caaeciãc do s ã.ss-eerne Fi

nance2ro naciona1.

Rejei1:ada

==========~==============c o N C L U SÃO ===============================
RE:.1E:tTADA.

Dê-se art. ao. do anteprojeto da

~~Art. 60. ~ vedado ao Banco central. do Srasi1

praticar operações de crédi.to de :fomento~

==========~=============~ li E N P A HRO. 5ca~D2-5 =======================

noticiar com t!tu1.oS da Divida PÚb~íca, sa1.voAUTOR: VILSON SOUZA
UF: Se PARTIDO: PMDS que sejam indispensáve~s

autoridade monetária. n
asuas :funções de

I:ncJ.'Uir no re1a1:ório e an1:.epro:>e1:o da

s'Ubcom2ssâo o segu:i.n~e dispositivo:

UArt. o Sistema Fi.nanceiro Nac:ionaJ.~ compõe

se do ccnecxnc 11onetário Nac20nal.~ sanco central.

da RepÚb1.ica~ aanco do srasi~; Banco Haciona1 do

==========~===========P A R E C E R HRO_ 5C0~03-3

Aprovada parcia1mente nos termos do art. 60. do an1:eproje"to.

========================= C O H C L U sÃo ===============================
APROVADA PARCXALMENTE.

insti -ruã cõess :financeiras :federais, estaduais

mUn~~ipais organ~zadas na ~u~m~ da 1ei.

Desenvol.v2mento Eco~ôm2Co soc2a1 cremaas

AUTOR: FRANCISCO PINTO
UF: BA PART:IDO: PMDB

======================== E H E H D A NRO. SC010~_1 =======================

Parágra:fo unc.cc , Na organizacão do S:Ls1:ema Acrescen~e-se onde couber:

~Art. sáo nacionaJ.izadOs os es1:abe1ecimen~os

F~nanceiro Naciona1 obedecer-se-ão

requisitos:

seguintes

bancár~os, as empresas :financeiras ce seguros

a) os membros os dire"tores do Banco centra1.

da RepÜb1.;ic8; do Banco do Brasi1.. e do Banco

Naciona1 tle Desenvo1virnento EconômicO do conse1.ho

ex:i.s1:entes , Brasil, qua:is deverão

Monetário Nacional será nomeados pel.o Pres~dente

da República; dentre o de lista com três ou mais

ccns-ca tuidas

Haciona~ __

maJor~~ariamente com Capita1.

c:\dadâos de

conhecimentos

reputação

área tr:::t.putária

por1:adOreS de

e :financeira, Parágra:o Ún!co. Considera-se empresa

naciona1. aQue1.a cujo contro1.e de capita1. sejalita elaborada pelas comissões de Finanças da

Câmara e do eenacc em reunião conjunta. ma:;lor.itariamen1:e bras:i.le:J.ro~

o centro de suas decisões.

sua sede no pais

b) os manda1:oS não excederão o prazo de dias

anos; permitida a recondução.

c) as z-eec a ucõ ee do censea nc none-céz-ã c N'aC20na1

Art. A União terá o contro1.e acionár2o doS

es-cabe].ec:Lmentos de crédito e das seguradoras

pr:i.vadas existen1:es no pa:ts. n

que cnvc avem interesse patrimon:Lais da

generalidade dos cidadãos~ devem ser tomadas Com a

part2cipação e voto de membros das comissões de

Finanças do Congresso Naciona1. deS2gnadoS para

esse ~eito e que podem exigir o re:erendo Plenário

das Comissoes? quando conveniente a seus juízo.

==========5;========== P A R E C E R NRO. 5ce1a4_~ =======================
A emenda submet:l.da propõe a naciona2izacâo doS estabelec~en_

tos bancários; empresas :financeiras e de seguros. A estatiza-

ção do crédito apresen~a a grande Van~agem de permitir que os
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recursos sejam direcionados para a~ividades de in~eresse so

cial.. Por ou~ro 1ado, a estatizacão bancária permite també~

aos poaerosos do dia man~erem seus opositores sub~ugados. Com

~requéncia~ durante o período autoritário, mU1tos empresâr~os

:foram aiscr:z.minado5 por suas :z.dé~;a.s~ sendo impedidos de ope

rarem com os bancos oficiais. A estatizacão é, portanto, arm;a.

POd'erosa erue deve ser evitada. Ademais, a eX:Lstencia de um

sistema misto, sem as de~ormaCões atua~s, permitirão a l.ivre

concor~ênc:La, tãc necessária para o aper~eicoamento do siste_

ma bancár:Lo.

~:t: _ Acrescente o artigo seguinte:

UArt. Compete ao Senado Federal aprovar a.

escolha do presidente do 8anco centra1. do Brasil,

que terá manda~o por prazo igual, mas não

coincidente ao do Presidente dQ Repúbl:l.ca, dentre

brasil.eiros natos de ilibada reputação e notável.

sa~er em assuntos econômico-%inanceiros7 bem assim

del.iberar sobr~ sua destitu:l.cão~ por proposta do

Presidente da Repú1)l.:l.ca."
C O N C L U SÃo

PREJUD:ICADA.

=======.=============== P A ~ ~ C ~ R NRO. SC~1~7-6 =================~=====

Ma~éria pertinente à le9:l.S1acáo ordinãria.

Prejudicada_AUTOR: STtLZO O%AS
UF: E:S PART:tDO: PF1..

E li E: N D A NRa. SC013S-a =====;:================= ===========~=============

PREJUD::tCADA.

c o N C L U SÃo == ~ === ~ ======= ======= == === === ==

"Art. 504

AUTOR: ~OS~ MAuníc~o
UF: Rol PARTXDO: P'DT

===============~==.====.== E 1'1 E H D A HRO. 5CB1a8-~ =====================;=

30. • .

"Pica proib:J.do, por dez anos~ a remessa C1e

1ucros para o ~xterior repa~r:Lamento ae

Cap:l.tais, bem como pagamento de rovalt~es,

4d. As normas do Banco Centra1, inc1.us:l.Ve

de :EunC1onamento :Lnterno7 serão aprovadas

~e:l. própr:J.a. u

ressa1.vados os casos de cooperacão técnica de real

~nteresse para o desenvolvimento tecno2ógico do

Pa:í.s".

==========~=~=====~===P A R E C ~ R NRO. 5c01aS-0 =======================
ma,éria per~2nen~e à 2egis2aCão ordinária.

c o N C L U sÃo =====~=========================

PREJ'UD::tCADA.

========.============= P A R E C E R NRO. 5c01ea_4 =====~=================

Matéria pertinente à Comissão da ordem Econômica.

Prejudicada.

==============.=========== C O H C L U SÃo ========.=======================
PRE..rUD:t<::ADA.

AUTOR: 8ENITO GAMA
UF: BA PART:t:DO: PFL

======================== & M E N D A NRO. 5091D6-8 =======================

Suprima-se parásra:o 20. do artigo 20. do

AUTOR: CXD SAB6%A DE CARVALHO
UF: CE PARTXDO: PMDB

===~=====.=======.======== E 1'1 E H D A NRO. 5C0109-2 =========:=o':?==:::=.========
An"teproj'e"to da Subcomissão da sis'tema Financeiro,

da Assembléia tlacJ.onal. constituinte.
Suprimir

aeaa-ece-,

'taxas de juros reaJ.s que chegam a B'té 6G~ a.a.~ tem provocado

===================.=== P A R .e c 1:: R HRO. SC010S_S ========.===============

1IlviabiJ.izanefo, pe~o cus"1:0 do crédito, :inúmeras atJ.v.:idad'es e

4conômicas. Suas ap2icacões estão v02tadas quase que exc2usi_

vamen~e para o curto prazo, em detrimento do papel socia1 da

intermed:Lacáo ~inance:Lra. Assim, torna-se imperioso estabele

cer_se no ~exto consti~ucional. instrumen~o capaz de 1.:imi~ar

as taxas de juros a serem praticadas na v~da econômica nacio

na~.

produt:LVO nac~ona1.,

ord:l.nária organizarã o Sistema··Art. Lei

c o N C L li sÃo ===================.==========••

====================== P A R E C E R NRO. SC01a9-2 =~==~====~====~=.=====.=

A preocupacão xcveu.ace na ;:Jus't;i;Eicativa da emenda está con-,

templada nos artigos 10. e 30. do anteprojeto.

======================== E M E H D A NRO. 5C31~0-6 ================~======

AUTOR: CID SAOÓ:rA J::lE CARVALHO
UF: CE PARTXDO: PMOa

PRE,JUO:rCADA.

praticandoA atuacão das institUJ.cões :inanceiras no Pais,

impactos ex'tremamenta nocivos ao setor

F~nanceiro Nacional. e esta~e1ecerá normas sobre osRejeitada.

c o M C L U SÃO ~=.==============~===.======.===== órgãos da administração direta e ~ndireta, a rede
RE<JEZTAPA. privada de bancos e cooperativas de crédito,

órgãos obrigados à %unção socia1.·..

AUTOR: OS11t1NDO REBOUCAS
UF: cc PARTIDO: Pl1DB

================.,,=.=.==~.==E: 11 t: N o A NRO. 5C01ra7-6 =========.============== ============.========== P A R ~ C ~ R HRO. SCe1~0_6 ============~==========

AproVada parcia~mente nos termos do art. 20. do Anteprojeto.

x _ Dê-se ao

Assem1:l~êiaSubcomissão v-c,

ar"tigo

da

50. do anteprojeto da

N«cional.
c O li C L U sÃo =========='==============:::===1::<==

APROVADA PARC:rALHENT~.

Cans~itu1nte, a segu~n~e redacão:

UArt. 50. Compete ao Banco cen~ral do Brasi1.

a execucão da Pol~tica none~ária da Po~:t1:ica

AUTOR: ~ARCY ~E::tTOB
UF: PR PART:tDO: Pt'lDB

=======.======.=========== E 11 E H b A NRO. 5Cl31~1-4 =======================

%lscalizacão e o con~role do S1stema r~nanceiro

administracão do me:LO circu~ante, aeambia1.~

Noc:l.onal., re9~SLro o controle dos capi"tais

Acrescente-se o seguinte art. 12 renumerantlo

os segu:Lntes:

outros b,:ns,

es:-rran9€:Lros

oficJ..ais

administração

divisas, ouro

das reservas
"Art. XXX. O ecaeeanc 11onetário xees.cnaa é o

órgão zormu~ador da po2ítica naciona2 da moeda

do crédito, no âmbito do Poder Executivo:
haveres ou direitos com l.iqu:idez internaciona~.

parágra:o únJ.co. O balanco do Banco Cen"tral

decorrentes de sua atuacão e o seu resultado terá

o s~guinte ~ratamento:

; 10. Na composição do Conse~no Monetário

Hac~ona1., os cargos serão preenChidOS por nomeação

ao Presidente aa ~epúb~ica, mediante l.istas de

nomes de cinco ou ma:l.s cidadãos de reputacão

do Brasil abrangerá todas as receitas despesas

i1!.bada capac:l.dade assuntos

econôm~COS-%1nanceiros, part'iC:Lpacão em
:t: _ se devedor~ ~erá trans%e~ido como despesa

do própr:Lo órgão para o exerc~cio seguinte;

empresas dependentes de negócios" vincu1ados ao

Sistema i'"inanceiro Nac:l.onal, l.isLas el.aborRdas, em

eleição, a primeira pe1a com1ssâo de Eeonom~a e
XZ _ Se credor, trans:ferido Tesouro Pinancas do Senado Federal.; segunda

!'racional como recei'ta orcamentária, deduzido de

parcela ineorpo~ada

~orma de:Ein~da em le~.

p~~rirnónio do ó~gão na
r'ectexecão Nac:Lona1 da :tndústria; a terceira "rsea.a

F'ederacão Nacional. da Agricultura, a quarta pel.a

F'ederacáo de Sindicatos dos 8aneár:Los, de moda qúe
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representadas co~. voto? cabendo

presidente da RepÍlb~iea nomear um quinto dos

integrantes entre ciaadãos de sua ~ivre escolha.

ônus, as a'tUais cartas patentes .. Os imóveis e suas

:LnStalações, incorporados ao patr:Lmônio dos banos

esta~ais, s~rão inden1zados~ pelo seu justo va~or,

essas quatro entidades estejam igualmente

com pagamen1:o

especial. n

~orma es-raeeaecacra em ~ei

§ 20. Os presidentes diretores do :eanco

centra~ da RepÍlblica~ do Saneo do :erasil e :eanco

nac~onal do Desenvolvimento Econômico e social

serão nomeados segundo

parágrazo anterior~

mesmo processo do
===:========:::====::;:===:::= P A R E C E R NRO. 5C0112_2 =========:::==============

Aprovada parcial.mente nos termos do teXTO do Anteprojeto.

================::::======== C o H c L USÁ o ===============================
APROVADA PARC~ALWeNTe.

! 30. As reun~ões do Conselho nonetário

Nacional e daS diretorias dos bancos mencionados

parágra~o anterior realizar-se-ão mêdiante

convocação em edital p~blicado no Diário 0%iC1al?

.ccm indicação dos aeaun-eee e com divUlgação das

AUTOR: üoae CARLOS VASCONCELOS
UF: t:'E: PART:IDO: Pl1DB

======================== ~ H E N D A NRO. SCG113_1 ========================

Dá nova redação

~inanceiras pÚbl.icas e pr:ivadas, é expressão da

art:i.c~ada com os P1ahOS Hacionais e Regionais de

eccaea devendo ser exercida de :forma~unção

RelaT6r~o apresentado pe~a "Subcomissão dO Sistema

Financeiro" da comissão do Sis'tema Tributário~

o.r.camen ao e F.inanç:as.

atas do ocorrido~ cabendo a qualquer c~dadão,

atingido pelOS atos administrativos, representar

contra seus e%eitos~ por escrito~ à Comissão de

Economia e Finanças do Senado que apreciará a

p~tição na primeira reun~ão seguinte e ~evará, § 3

~or caso, ao conhec~mento da ~residência da

R~pÍlbl1ca, para uJ. "teriores medidas."

2 _ (Suprima-se o pará9:a%0 10. do art. 50.)~
Desenvo2vimento e sempre em bene:fic~o do interesse

era coletividade."

====================== P A R E c E R NRO. SCe111-4 =======================
Aprovada parc:ia1.mente nos -eesmc s do -eex-ec do Anteprojeto.

========================= c o N C L U SÃO ===============================
APROVADA PARCZALMENTC.

====================== P A R E C E R NRo. 5ce113_1 =======================
Aprovada parcialmen'te nos termos do art. 20~ do Anteprojeto.

========================= C O K C L U SÃO ===============================
APROVADA PARC%ALI1ENTE:.

instituir a estatizacão dos bancos de dep6sitos:

AUTO~: DARCY DE%TOS
UF: PRo PART%DO: PI1DB

======================== E M E H b A NRO. 5ce1~2-2 =======================

anteprojeto do ReÁator,

AUTOR: JOSE CARLOS VASCONCELOS
Uf": PE: PART~DO: PJ1JJB

=======================::: E: 1f 'E: N z:t A IIRO. SC01:1l.t_g =======================

20. do Art. 20. doArt._supr:Lma_se o

anteprojeto.

ao

todas -destinadas

seguintes alteracõesE%etuem_se as

"s 20. O exercic:i.o de atividade de banco de

2) Acrescente-se ao art. 20. segu:Lnte

parágra%o 20., renuWerando_Se os demais:

autorizado a todos quantos comprovem idoneidade e

capacidade econômico-:financ:e:1.ra; "

c o N C L U SÃo

====================== P A R E: C E: R NRO. 5C0114_9 =======================
A atuação das institUições %inanceiras no Pais? praticando

1:axas de juros reais que c.nesem a até 5010 a.a., tem prOvociido

impostos extremamente nocivos ao setor produt~vo nac~onal,

inviabilizando, pelO custo de créd~to, inúmeras a~ividades e

conômicas ..

Suas aplicações estão v01tadas quaSe que excÁus~vamente para

o curto prazo? em detr~mento do pape1 socia1 da intermediação

%1nanceira. Assim, torna-se imperioso ea-retrea ecie r c s e no texto

consti~uciona2 ~nstrumento capaz de limitar as ~axas de juros

reais a serem praticadas na vida econõmâ ce nacaooea •

Rejeitaeta.

REoJEITADA.
dejurid1caspessoasde

disposto no parágra.:fo

10. do art. 20. a seguinte

privado

exerc:ício dessas at:Lvidades será

é

1) Dê-se

depósitos

direito PObliCO;"

redação:

seguin'te,

3) Dê_se ao atual parágra:fo ~o. do art. 20. a

seguinte redação:

AUTOR: JOSE CARkOS VASCONCELOS
UI:': PE: PART~DO: 13I1DB

=~====================== E M E H z:t A NRO. SC011S-7 ========:::=============2

"s 30. É vedada a participação acionár:ia de

"Art. 30~ Ao congresso Naciona1 ecmee-ee e

pessoas xisicas ou jurid:icas es~rangeiras

capi tal de entidades :financeiras nac:iona:is";

no

Dê_se

xedaçâo:

Art. 30. do anteprojeto a seguinte

Transit6rias"·os segU1ntes artigos:

...) Ac.resscen-re-eae ao titUlo "p:isposicõ e s
a) Leg~sl.ar sobre ma'téria :financeira, C~mbia1.

e monetária;

Finance1ro do Congresso Naciona1 1 que constituirá

o sistema Financeiro Haciona1."

"Art. 15. AS empresas controladas por cap:L'tal

estrangeiro ~ do ramo bancár:z.o de coleta' de

depósitos e de seguros, encerrarão suas atividades

no prazo improrro9ftvel de um ano, em que :ficarão

b) %nstituir Comissão Especial ero Sistema

empresas %inanceir~s e de seguros~ controladas por

cap1~al privado nacional, permanecerão

:func10namen1:0, com seu quadro atual de empregados

Art. 16. os bancos de depósitos

improrrogáve2 de um ano para

respectivas 2icenças sem ônus para a

Dá nova redação ao art. ~o. do an~eproJeto.

AUTOR: Jose CARLOS VASCONCELOS
UF: PE PARTIDO: PMJJ5

======================== E li E N o A NRO. SC0115-5 ::======================

====================== P A R ~ C E R HRO. 5C011S_7 =======================
Aprovada nos termos do art. 40. do An1:eproje1:o.

========================= C o N C L U SÃO ===============================
APROVADA PARcrALl1ENTE.

prazo

demais

terão

trans~er~ncia do

exis1:en1:esnelas

executivos

estrangeiro

diretores

União."

ex'tintas

capital

bras:i.le:t.rcs.

••Art. 40. compete Com:Lssão Espec~al. do

Parágra%o unico. Os

depósitos,privadO, col.e"tores de

bancos de capi1:a1.

cujoS

sistema Financeiro do congresso Naciona~:

autorizar a emissão de pap~~ moeda e de t:Ltul.os da

div:Lda púb~ica %edera1., estadual e mun1cipal.;

estabelecimentos passam aos bancos da Un:l.ão, dos

Estaaos e dos Municip:t.os, onde est:LVer~m

respectivas sedes sociais, terão anuladas, sem

% _ Es1:abe1ecer condicões e l1mites, e
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no exterior pe1a União, Estados, l1unicipios, suas

xx _ Autorizar

autarquias"

contratação de empréstimos

empresas pÚb1icas, sociedades de

AUTOR: JOSE CARLOS VASCO,.'C&LOS
UF': PE PARTXDO: P110S

======================== E li E H D A NRO. SC0119-B =======================

eccnomã a mista, e cremaass entidades PÚb~.cas de

direito privado sob seu contro1e;

Adite-se ao anteprojeto o seguinte artigo:

xxx _ Determinar a ssuss-re cão -tempc.rá.r a.a ou

cle:finitiva de deJ.iberações ou decisões do poder

Execut;l.Va, re:feridas às po1it;l.cas monetárias" de

crédito e cambiaJ.;

"·Ar"t. t vedado ao Governo Federa1 garan"t.r

créditos contra instituições :f::Lnanceiras pr::Lvadas,

púb1icas não ;federais" sociedades de arrendamento

mercanti1 e de pouponça privada e pÚb1ica não

:federa1.

:cv Fisca2izar todos órgãos :finance;Lros ~ 10. As institu;l.ções que se re:fere

pelo Presidente da Repúb1ica, dbs diretores .do

etc Executivo ou a eae J.1gados ..

een-ce-aa ..dO Brasí1,manco

v _ Autor:i:t:ar nomeação e a destituiÇão"

das instituicões

"'caput" deste artigo deverão cons"ti tuir Pessoa

Jurfd;l.ca sem ;fins lucrativos com a ;fina~idade de

prestar garantia aos créditos de responsabilidade

de suas associadas, na :forma" ~::Lmites e condicões

a serem estabe~ecidas em 1e::L ord;l.nãria.

:financeiras Púb1icas de crédito, da Comissão de

veacc-es 1'Jobi1iáríos e entidades congêneres; ====================== P A R E C E R HRO .. SC0119-3 =======================
Aprovada nos termos do An"teprojeto.

========================= c o U C L U sÃo ==========================~====

APROVADA PARC:IALMENTE.

VJ: _ Fixar as 'taxas de juros, de comissões e

indiretamente re:feridas à concessão de crédito.

quaisquer outras remunerações, dire1:a AUTOR: JOSE CARLOS VASCONCELOS
UF': PE PART:IDO: Pl'JDB

======================== E M E H D A NRO. SCG120-3 =======================

:funcionamento da ccma.ss êo EspeciaJ. do eae-ceme

Financeiro do congresso Hac;l.ona1."

c.r aana aecão
Xnc1Ua-se, onde couber" dispositivo na :forma

seguinte:

Parágra:fo único. Reso1ucão

Naciona1 d;l.sporá sobre

do Congresso

Art. A ~ei discip~inará

recursos por parte das ent;l.dades

ap1icacão de

:finance;l.ras

====================== P A R E: C E: R NRO. 5C0116-S ======================= priVadas, de :forma ajustá-1as à po~i"t::Lca

Aprovada nos termos do texto do Anteprojeto. governamenta1 de crédito, especialmente no que diz

c O H C L U SÃO =========;===================== respei"to à correção das desigua1dades regiona;l.s e

APROVADA PARC:IALI'fE:NTE. soc::Lais."

====================== P A R E C E R URO. SC0120-3 =======================
AVTOR:\~OSE CARLOS VASCONCELOS
VF: PE PARTIDO: P1'JDB

===============~======== E M E H D A NRO. SC0117-3

Aprovada nos ~ermos dO tex~o do Anteprojeto.

c O N C L U SÃO ===============================
APROVADA PARC:IALl1E:HTE.

Dá nova redacão Art. ~0 do re1atór;l.O

Financeiro" da "Comissão do Sistema Tributário,

Orcamen"to e Finanças":

apresentado pe1a "'Subcomissão do sis"tema
AuTOR: ~OBE CARLOS VASCONCELOS
UF: PE PART:tDO: P1'lDE

======================== E M & H D A HRO. SC0121-1 =======================

nArt. 10 As: disponibí1idades do caixa da Ad;l.te-se Anteprojeto o seguinte art1go:

União e de todas as entidades púb~icas de

vincu1ados, bem como as dos :fundos de pensão de

todos seus servidores pübl.:icos e empregados,

serão deposi1:adaS em inSt::LtU::Lçóes :inanceiras sob

contr01e da União, notadamen"te os bancos o~ic~ais

regionais de cressemvca vãmen-tc que deverão

d::Lstribuída pe1as macro-regiões geográ:ficas do

Pais, obedecendo o critério da proporciona1idade

direta à popu1acão e inversa à renda per capi~a."

;f;l.nenceiras púb~icas, de âmbito

insti1:u::LCões

nac::Lona1., será

pe~as

dos empréstimos

concedidos

ap1icação"Art. A

~inanciamentos

e1aprivado Sob seu contro1edireito

%inanceiros vincu~ados aos programas especí~~cos

nas respctivas areas de atuação."

depositár:r.os pre~erencia::Ls dos recursos
====================== P A R E: C E R NRO. 5ce121-1 =======================

Aprovada nos termos do tex"to do Anteprojeto.

========================= C o ~ C L U SÃO ===============================
APROVADA PARC:IALMEHTE.

====================== P A R E: C E R NRO. sco117-3 =======================
Aprovada parcial.mente nos termos do texto do Anteprojeto.

========================= c O H C L U SÃo ===============================
APROVADA F~RCXALHENTE.

AUTOR: ~OSE: CARLOS VASCONCELOS
UF: PE PARTXOO: PMDS

======================== E 11 E H D A HRO. 5C0~22-a =======================

Adite_se ao Anteprojeto o seguinte artigo:

:inanciamento de investimen"tos concedidos peJ.as

púb~icas, de âmbi"to

AUTOR: ~OBE CARLOS VASCONCELOS
UF: . PE PARTJ:oo: PMDB

======================== E 1'1 E H D A URO. scca11B-1 =======================

Art. A

instituicões

ap1icação

:financeiras

dos emprést::Lmos

Dá nova redação caput do Art. 12 do naciona1; será distribuida pe1as macro_reg;l.ões

Anteproje"to acrescenta 10. mesmo, geográ~icas do Pais, obedecendo cri"tério da

renumerando seu ~ único .. proporciona1idade direta à popuJ.aç§o e inversa à

renda per cap:i.1:a. 1"

"Art. 12 Todas as a"tividades de _:fomento do

============~=========P A R E C E R NRO. SC0122-G =======================

:ínanciamentos de capíta1 de g::Lro, as ~nst;l.tU::Lções

;f::Lnanceiras pÚb~icas darão prioridade ao c.r ã "tério

estabe1ecido neste art::Lgo.

Banco c'intraJ. do arasi1 serão trans;fer::Ldos para

Banco do Brasil S.A. e Bancos Regionais Federal, e

todas as atividades reJ.acionadas com o sistema

Financeiro de Habitação, para a Caixa Econõmica

Federal., num prazo máximo de S0 (noventa) d~as,

contados da promulgaCão desta Cons"tituíção.

ap1.cacão dos empréstimos

des"te artigo utilizarão, sempre que possível,

rede de Bancos Estaduais de desenv01vimen"to de

%orma a promover a interiorização do crédito."

§ â o , Os Bancos que se re:fere o "Caput" Aprovada nos termos do texto dO Anteprojeto~

========================= c O H C L U SÃO ========~======================

APROVADA PAR~ALl1ENTE.

====================== P A R E C E R NRO. SC0118-1 =======================

c O H C L U 8 Ã O

AUTOR: ETEVALDO NOGUEXRA
UI'": C& PARTXOO: PI'"l"

Aprovada parcialmente

to.

~rmos do artigo 120. do An'teproje-

============~===========EJiEHDA Nao. SC0123-S

A~ROVADA PARCIALMENTE. :Cnc1ua-se, onde couber:



"Art .. A Uni.âo nãe assumirâ O ativo e passivo

de qua1quer instituição bancâria ou :inanceira

privada ins01vente, nem responderá por danos ou

prejUizos que, pe1.as mesmas, venham a ser causados

a terceiros."
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C==-==============:==== P A R E C E R HRO. SCB12B_9 - •••••==============:1=_
Aprovada nos termos do texto do an'teprojeto.

===================:====== C o H c: r... U s li o ==============="'========_=11:.11I.=
APROVADA PARC%ALHEHTE ..

P A R E C E R NRO.. 5C0123-S =================~=====

AUTOR: ULDURXC:O PXNTO
11F: SA PART%DO: PMDa

Aprovada con:orrne tex~o do Anteproje~o.

========================= C O H C L V SÃO ===================~===========

APROVADA PARC%ALMENTE ..

======================== E M E H D A HRO.. SC13129-7 =======c============_=Z:

Un:lao decreta divida zero dos Estados do

Nordeste e insta2a aUditoria.

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
UF: DF PART:J:DO: pca

======================== E H E ti D A NRO.. 5Ca12~-5 ======================= -eens-es,"tuciona1, par1:e (Ias Disposições Finai.s

Transitórias, o seguinte dispositivo:
:tnclua-se Anteprojeto constitucional. da

:tnclua-se anteprojeto dO -eex-eo

Subcomissão do Sistema Financeiro, este art. 15:

"Art .. 15. Fica extin~ o Conse2ho Monetário

Naciona."

==========:============ P A :R E C E R NRO. 5CB124_S =======================
Aprovada ..

========:==~============= .;; O H C L ... i5 Ã O =================:==============
APJ\O\1Jt,DA.

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
VF: DF PART:J:DO: PCB

======================== E J1 E ti D A HRO.. SCB12S_4 =======================

"Art. A Uniao incorporará imediatamente ao

seu passivo todo o montante da divida consol.idada

dos Estados do Nordeste ..

~ 1.0. Após absorveI:' as d:tvi.das dOS i:s"'Cados do

Nordes"te do Brasi1, Com:lssão de Aud:1.toria composto

por representan"tes do Congresso Neciona1, do

ConselhO de Estado, do Conse~ho de Hin:1.stros, do

Ministério PúbJ.ico.,. da Ordem dos Advogados do

BrasiJ. e do Conse1ho Federal. de Auditores, sob a

presidência do primeiro~ submeterá rigorosa

audi.tagem os 9as~os púb1icos dos Es~ados

nordes-cinos nos 111. timos vinte anos de ditadura

:tnc1ua-se no ar1:. 10. do Anteprojeto mi~itar.

ConS1:itucionaJ. da SUbcomissão do Sistema

Financeiro, a seguinte a1ínea e: § 20. Ao constatar :irregu:tar:ldades,.

"e) rea1.izar ,as atividades atribuídas

si~tema :inanceiro, aqu~ de:ínído como serviço

público essencia1 .."

====~========~======== P A R & C E R NRO. 5C0125-4 =======================

ilega1idades ou :raudes no curso da" aud:ltor:la,

órgão do Ministério p11b1ico instaurará, no prazo

de einco di.as, o ~eVi.do processo 1ega1 para

colheita das provas indispensáveis à proposi.tura

da ação de responsabiJ.iaade contra o eu-cc.r ou

autores dos ilicitos apurados, sob a garantia

membros da Comissão de AUdi."Coria terá 1egi"C:l.mi.dade

const:Ltuc:lona1 da mais ampla de%esa .. A hip6tese deAprovada nos 1:e.rmos do art. 10 .. do An1:epro;je'to.

========================= C O N c: 1. U SÃo =========='==========::==========
APROVADA pnRCXALH~HT~.

omissão do l'Jinistér:lo Púb1ic:o, qua1Cluer dos

AUTOR: AUGVSTO CARVALHO
UF: DF ~ARTJ:DO: PCS

•••=Il:===========Z======== E M E li D A NRO. 5C0126-2 =======================

Subsidiária para

parágra:fo."

:ins previstos neste

Suprima-se do Anteprojeto consti1:ucionaJ. da

SUbcomissão do Sis1:ema Financeiro, o ar1:.. 20.. e

seus parâgra:fos.

===~==================P A R E C E R NRO. SC0126-2 ==========~============

o aco1.himen~o da emenda imp1~caria esta1:ização do sistema %i_

nanceiro ..

========================= c O H C L 11 S Á o ==========:=====================
REJ&:tTADA.

AUTOR: NELTON FRJ:EDRXCR
UF: PR PA~T:J:DO: P1'JDB

======================== E M E N D A HRO. SCG127-1 =======================

===============~=====~ P A R E C E R HRa. SCa129_7 ====================:=~

Materia pertinente a legis1acão ordinária.

Pre:;udi.cada ..

========================= c o H C;" usA o ===========================CIS:Z=
PREJUD:ICADA ..

AUTOR: U~DURXCO pXNTO
VF: SA PART:tDO: P1'fDS

========-================ E H E N D A HRO.. SC13130-1 =====:===============•••

:tnstitui o monop6J.io dos serviços bancários e

:inanceiros ..

"Ar't. A Le:f. Federa1 disporâ sobre :InclUa-se no anteproje1:o de "tex'to
:funcionamen'to dos bancos de dep6si to, empresas

:inanceiras e de seguros., em todas as suas
const:Ltucionál., na parte re1ativa à Ordem

Econõmica~ o seguinte disposi"tivo$
moda~idadesJ devendo a maior~a de seu capi~a~

direito a voto ser constituída por brasi1eiroS.

As empresas e-rwaamen-re autorizadas

"Art. As atividades e serv:lcos de bancos e

instituições :inanceiras passam a const1Luir

monop6J.io es"Ca~a1a..

regulamentará o processo de estatizacão aoe bancos

ins'ti tuições :financeiras privadas e-ruaamen-ee em

:uncionamento no pais ..

operar no Pais terão prazo pe 12 (doze) meses,

para se trans:formarem, em empresas cujO ccnercae de

capitaJ. pertença a brasiJ.eiros e qUe, consti~uida

com sede no Pais, ne1a tenha o centro de suas

decisões ...

Farãgra:o único l.ei compâ emen-eax

Sis1:ema

======================_? A R & C E R NRO .. 5C~127-1 ==:=====================
Aprovada nos termos do texto do en-eerc-ene-ee ,

c O N C L U SÃO ==~============================

APSl,OVADA PARC:I:AL11E:HTE:.

AUTOR: Luís ROBERTO PONTE:
UF: RS PA~TIDO: PHDB

======================== E M E N O A NRO. 5C012B-9 =======================

Acrescente-se ao aDt. 110.:

\
=========:::;============ P A R E C E R HRO .. 5C313G_1 =======================

O aco1.himento da emenda imp1icaria a estat~zação do

Finance:lro.

========================== c O H C L U SÃO =======~=======================

~EJ:E:tTADA.

AUTOR: XVAH BOHATO
UF: se PARTJ:DO: PFt..

=============~=========_E M E H D A HRO. 5C0131_9 ========::=====T=====~==

"Parágra:fo único. A lei penal. tipi:ficará como Acrescente-se art. 30. do anteprojeto do

criwe de usura, prática de :Juros que relator~ a~SegUinte 1e1:ra d:

u1trapassarem a taxa reaJ. máxima estabelecida no ~ "Ar't .. 30.

20"1 do ar1:. 20., reSsslavado o estatuido no

140 ....

ar 1: ..
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d) acOmpanhar e ~~sca~i2ar a a~~v~aade do

Gov«~rno e cre Adm:1nis"tracão em matéria de poJ.:i-r:ic:a

seene-eãeae , :f:lnance:Lra e camb:laJ..'"

AUTOR: LUXZ GUSH%KEH
UF: SP PART%DO: PT

======================== E H E N D A NRO. SC013S-i ================••••• ==

c o N C L U B Ã O
========~=========~============

SUbst1tu~... com nova redacão, o ar"t. 30. do

anteprojeto do re~ator.

APROVAIJA. Art. 30. Ao Congresso Nacional compete:

AU'fOR; J:VAN SOHATO
UF; BC PART:tDO: PFL

====... ===~=============== E H E ti D A 2iRO. SCc:132_7 ======::====-============

a) .J.eg:islar sobre .tna'téria :f;inance:i.x,-a, cambial

e monetária;

b' estabe1ecerDª-se ao artigo 50. e seus parágra:os do

AU~eproje~o do Re~ator a seguinte redacão: autorizar em5.ssão

as c:ond:í.ç~es

de moedas

J..imi'tes e

de t~tU1o:s:

"Art. So. Compete pr:l.vativamente ao Sanco

CeJ'ltraJ. .do 13rasi1 emit;lr moeda e ser depositár:1o

de reservas bancárias... sem prejuízo de outras

atr.ibuições que 1he :orem cometidas em 1ei.

Parágra~o único. Su~ u~Letoria será indicada

pelo PreS1.dente da Repíi.b~:ica... sendo ncmeecre para

mandato de quatro unoe , ap6s ter sua :rndicação

aprovada pela maioria absolu'ta do COngresso

nacional... que pode~á também vo~ar sua des~i~uição

ou aprecia~ expediente do Presidente da rep~D1ica

nesse fsen'tido. "

púb1i.cos da Di vida P\Íb1.1ca r-eeee-aa , Estadua'l e

Munic;i.pa1;

c) au~orizar a contratação de emprést:Lmos no

exterior pe1a União ... Estados e Mun:tcipios... suas

autarquias, empresas púb1:Lcas, sociedades de

economia mista e dema:is entidades púb1icas de

direito privado sob seus contro1es.

====================== P A R E ~ E R NRO. SC013S_1 =======================
Aprovada nos termos do artigo "1.10. do Anteprojeto.

==========="'===========~=.c O )i C :L. V SÃo ~==============================
APROVADA PARC~ALMENTE.

AU~OR: LV%Z GUSH:tK~K

UF: SP PAR1'J:DO.: PT

===================<=== P A .R E c: E: R xae , SC0132-7 =======================
Aprovada nos ~e4mos do ~exto do An~eprojeto.

-, ti===========:::========::::::=== C o H C x.. U s li o "'======================c::=======
APROVADA PARC%ALMENTE.

SUbStitui... em nova reaac~o

anteprojeto ao Re1ator

art. «e , eto

Nac~onai... integrada por par1amentares de ~odos os

partídQs pol.~1:~COS, Pode 4e1:erminar sustação

"tempOrária ou de%en~tíva de del:1beracão ou dec~são

6rg50 ~ermanen"te do

de 6rgão do Poder Execu"t:ivo ...

do sie'tma

Congresso

rezerente às

l11s1:acom~ssãoArt. lfO. A

Tinance:Lro ...AUTOR: tfAVR<) CAMPOS
\JF: HG PARTZDO: PliDB

==========='f=========~==E 1'1" E H J) A HRO. SCa133-S ======================:::
Z _ Dê-se art. 20. e seus parãgrazos~ do

antepro~eto ao re~ator a seguin~e redacão:
poJ.í1::ic:as mone1:âria ... de crédito ou cambial..

"1\r"t. 20. A :lei zedera~ disporá sobre a

autor:izaç:io para o ;func:l.onamen'to das instituicões

estabe1ecimen"tos de seguro ...

capi-eeos eacae ..

bancárias :financeiras, bem COMO

previdencia

dos

s ~o. o congresso terá o prazo de trinta dias

para rezerendar as decisOes ou leis de1egàdaS

e1aboradas pe1a Comissão. Decorrido essa prazo, se

não houver de1iberação~ o te~to será considerador

aprovado ..

§ 10. A au"tor1zação de que trata este artigo

median"te comprovaç~o de capacidade adminis"tra"tiva a-ecacae das
será concedida qual.-quer § 20. A

superv:l.sionar

Comissão

e :fi.scalizar

cempe-ee , aarree ,

e econômico-%inanceira

empreendimento.

c:ompat:ivel com au'Coridades monetárias, dos agentes e ins'ti~uições

do sistema Financeiro.

§ 20. A usura,· em ~odas as suas moda1~dade~,

s«~rá punida na %'orma ela J.ei. li

: 30~ A Comissão dispo~á de todos os poderes

atribUidos às comissões parlamentares de inquéri~o

para desempenhar sua a1:rà~U:ições.

X~ _ suprima-se o seu ar~. 13.

=======~==~===========P A R E c ~ R NRO. SC0133-S =======================
A~rovada nos termos do texto do Anteproje~o.

=======:::==~=======~=~====C O H C L U sÃO ===============================
APROVADA PARCXALHEUT~~

====~=========~======= P A R E C E R NRo. SC01~6-n ===========~===========

Aprovada nos termos do -eex-ee do An~eproje~o.

========================= c O H C L USÁ o =====================~=========

APROVADA PARCIALMENTE.

AUTOR: LV%2 GUSHIKEN
U:F': SP PART:tDO: PT

====::==~==.~============= E li E N D A NRO. SC013'-1_3 =======================

AUTOR: L~X2 GUBHZkEK
UF: BP PARTrDO: PT

=================~======E H E ti n A )iRO. SC0137-S =========;===========~=

aUbs~i~U1, como nova redação ... o art. 10. do

aJ)1:epro:je-ro do nezaeee ,

SUbSt:itui~ com nova redacâo, o ar~. 20. do

anteprojeto do re1ator.

Art. 10. Compete pr:Lvativamente à União

el'1i t:1.r moeda. e legis1ar Sobre o sistema :financeiro

CQMO a fisca1ização das operaçõ~s de crédito,

cámns.c , trans:ferênc:iiôl de valores parar :fora d..o

Pais ... capital1zacáo e seguros
econômico e socia1 a elas ap2icáveis;

p~blicas ou privadas, exercem :unção Socia~ e sUas

atividades devem subordinar-se à obediência aos

pr1nc~pios ger~1s da ordem econômica e socia1

inscr~~os nes4a cons~itUicão, Tendo por obje1:ivo:

:finánce~ras...

do desenv01vimentometas

'ins1:i1:uicõesArt:. 20. As

a) cumpr:Lr

~nstitu~cõ~s e operações, ~eme morre trêr-ã o ...

"§ \Ín:i..co _ Ao Presidente dZi Repúbl:J.ca ou a

:financiero e mone;:ário... incluindo-se o mercado "de

capi"tai~ ... câmbio e seguros."

qual quer memze-o do COngresso
b) assegurar :formação ...

proteção das poupanças ... bem como

:forcasdas

a ,captação e a

a ap1icacão de

expansãoànecessários

produtivas;

me:J.oS'

Nucional eemeeee a

tratem do sis~emaqueJ.e:i.siniciativa

regiona~s e se~oriais da economia brasi2eira;

d) assegurar a mai9r e:ficiência do sistema de

paga~en~os e democra"tizacão do créd~to;

====================== P A R l:: C .E: R HRO. SC.0131.,!-~ =;===:===:===~==========:=

Aprovada nos termos ao tex~o do an1:eprojeto,.

========~==============:::=C o n c L U SÃO =========:::======:::============~=

APROVADA PARCXALHENT~.

c) propiciar diminuição das desigua1dades
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e) garan~~r o acesso ao créd~to aos pequenos

e médios tomaCJqres em condições adequadas e a

custos compat2veis~

c) executar a programação monetária;

d) contro1ar as operações de câmb~o;

e) executar os serviços do meio circu1ante;

:f) evitar a usura, as práticas especul.ativas

e a :formação de cartéis.

f) exercer a fiscalização das instituições

::Einanceiras;

pol.iticas mcne-eé.e-a as , de crédi.to e de cêmbac e do

mercado de capitais, observado o disposto no art.

~o .

normas

criação de cooperativas deParâgra:fo único. As taxas de juros reais,

nel.as incl.uidas comissões e qua~squer outras

remunerações direta oU indiretamente re:feridas à

concessão de crédito~ não poderão ser superiores a

1.2;( ao ano.

•• DDD=======~=======~= P A R E C E R NRO. sce137_S =======================

g) estimul.ar

crédito;

h) di~9C1. sobre execução das

Aprovada parcialmen1:e nos termos do art. 10. e 20.. do Ante-

AUTOR: LU%2 GUSH%KEH
VI=': SP PART%DO:

p.rojeto.

PT

====================== P A R E C E R HRO. SCe1~1_6 =============~======c==

Aprovada nos termos dos art. 50. do texto do Anteprojeto.

====c==================== C o NC L U B Ã O ========c=======:=======~======

APROVADA PARCIALMEN~E.

=====~===========~==~====

APROVADA PARC%ALHEHT~.

e o H C L U SÃO ==== == ==== ="" ===== ==c= ==== ===== =

AUTOR: LV%2 GUSH%KEN
VF: SP • PART%DO: PT

======================== E 11: E H D A NRO. 5Cg13S-S =========""=============

AUTOR: LU%2 GUSH%KSH
UF: SP PART:tDO: PT

===============c======== E " E H D A HRO. 5CB1Lt2_Lt =======================
susb~itui, com nova redação, os parágrafos

10., 20. e 30., e acrescenta parágra:o 40.

artigo 50. do neü.a-to.r ,

dois

Brasil. será

de qualquer

doCentral

quais um diretor el.eito pelo

S 10. O Banco

administrado por uma D~re~oria, devendo

terços (213) dos seus membros, no mínimo,

escolhidOS entre :func~cnários de seu quadro de

à ind:J..cação, :unção de direção

ins~::I.tuicão :inceira pr::Lvada.

pessoal, dentre

:unc::l.onários _

§ 20. Seu P:esidente será nomeado pe10

Presidente da Re::)\ib~ica, com mandato de qua1:ro

anos, após aprovação da escolha pe10 congresso

Nacional, que pode+â votar Lua destituição

anul.ar ato dO Presidente aa República que o

demita, antes do término do mandato.

S 30. É vedada a eeecane para a presidénc::La

ou diretorias do Banco Central do brasi1 de uerem

tiver exercido, nos Últimos quatro anteriores

"Art. :2:0••

§ 30. OS Bancos de aep6sito~ insti~uições

~~nanceiras e de seguros~ em ~odas suas

modal~dades, não poderão ter partí~pacão acionária

de pessoas ~ísica ou iur1d±ca estrangeira."

SUbsti~ui, com nova redação~ o parágra:fo 30.

do artigo 20. do anteprojeto do Re1ator.

r_==I:'================= P A R E C E R NRO. SCl313B-6 =============-==========
Aprovada nos termos do artigo 20. do Anteprojeto.

_======================== C O H C L usA O =============-=================~

'PROVADA PARCXALHEHTE.

s L,o. ~ vececc a quem tiver ocupado

Brasil. exercer cargo em ::Lnst:f, tuicão :finunce~ra

privada, durante os quatro anos seguintes ao seu

desl::f.gamen"t.o.

====================== P A R ~ C E R HRO. 5C01~2_~ =======~=============~=

Aprovada nos termos do texto do Anteprojeto.

===:::===================== C O HC L U a Ã o ==========""====================
APROVADA PARC%ALMENTE.

AUTOR: LVZZ GUSH%~EH

VF: SP PART:r:CO: PT

_===================0=:=== :E: J1 :E' ti D A tIRO. 5C"139_Lt =====================:::=

Repete~ sob %orma de art~go, o S ~o. do ar~.

20. do anteprojeto do rel.ator.

====================== P A R E C E R NRO. SC0139-Lt =======================
Aprovada.

c o H C L U SÃO

presidência diretoria do Banco Central do

I\PROVADA.

AUTOR: LU%2 GUBH:r:KEH
UF.: SP PARTXDO: PT

====================~=.=E U E K D A NRO. SC01~0-e ============~========~=

SUbsti~ui o caput inicial. do artigo 50. do

anteprojeto do Relator.

Art'";-so. o eancc Central:' do Erasil., pessoa

jurídica de direito PÚb1ico, com autonomia, quadro

de pessoal~ patrimônio e receita próprios, tem

sede na Cap1.ta1 da ReptíOl.ica e exerce a auneãe de

6rgão cen~ra1 dos sistema ~~nanceiro e monetário

do Pais.

AUTOR: ~UI2 GUSHIKEn
UF~ SP PARTIDO: PT

=====~=~=====~u~~TiTUi~=C~MMH~V~ ~~AÇ~~~·~5~~~:~1: =DO=~H~======~=========

TEPROJETO DO RELATOR.

, ART. 1.1. SÃO DA C:OJ1PE:TÊNC%A DA ,JUSTIÇA FEDE

RAL OS CR%MES ECONÔMXCOZ-FZHANCEXROS, INCLUSIVE

CON7RA A ECONOMZA POPULAR, BEM couo 03 PROCESSOS

DE FALÊNCIA D~B ~ST%TU%ÇÕES PÚSLZCAS E PRZVADAS.'

====================== P A R E C E R NRO. 5Cl31Lt3_2 =~=======c===~=========

Aprovada nos termos do artigo 110 do Anteprojeto_

=======~==c==============C O H C L U SÃO ======================;========
APROVADA PAnCZALMENTE_

=======~=:============= P A R & C E: R HRO. sce14a-2 ===============:========
Aprovada nos ter~os do artigo 50. dO Anteproje~o.

=c============.:===="'"~==== C O li C L.. U SÃO ===========::===========::=======
APROVADA PARC%ALHENTE~ AUTOR: LU%2 GUSH!K~N

VI"": SP PARTIDO: PT

AUTOR: LUXZ GUBH%~EH

UI"": SP PART%E)O: PT

======================_= E ME N D A NRO. 5Ca1~1-6 ===============:=======

,
=======~========~======= E H E N D A: HRO. 5C0144-1 =======================

Bubst~4Ui parágra%o 10. do ar~igo 20. e o

artigo 130. do anteprojeto do Relator.

SUbS~~~u~, com nova redação, alíneas do art.

50. do antep~ojeto do relator: Art. ~30. É vedado a -comez-cdaü ã aac-ãc de

au-ec r ã aacõess para :uncionamento de :J..nsti-ruacõe.s

:inanceiraS e suas elgéncias.

a) em:f.1::f.r moeda;

b) e~etuar a co1ocaçâo e o resgate de titu~os

da dívida püb1ica :federal, em1tídos e contro~ados

pelo Tesouro Nac~onal;

===================~==P A R E C E R HRO. 5cel~~_1 =======================
Aprovada nos termos do ; 10. do ar"tigo 20 do An'teprojeto.

========================= C O HC L U sÃo ===============================
APROVADA PARCIALI1ENT&.



PRr:JUD:ICADA.

Acresce ao an~eprojeto do re~a~or.

"Art. A captação de poupanca etestinada a

Adite-se ao Atlteprojeto o seguinte ARtigo:

Doutor André Franco Montora Filho, Vice-Presidente d~

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social-BNDES (29/04);

poutor Carlos·Lessa, Diretor do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico'e soci~l-BNDES (29/04);

Doutor Luiz Correia do Lago, da Fundação Getúlio Var

gas (29/04):

Doutor José Flávio·Ventrice Berçott, Presidente da
Associação Nacional·dos Funcionários do Banco do Bra
sil-ANABB (05/05):

Doutor Sérgio A~gusto Barcellos, Presidente da Bolsa
de Valores do Rio de- Janeiro (06/05);

Doutor Roberto Konder Bornhausen, Presidenté da Con
federaçào Nacional das Instituições Financeiras
(06/05) ;

Doutor Antonio Carlos Borges Freire, Presidente do
Banco do Estado,de Sergipe (06/05):

Doutor Ruy Altenfelder, Diretor-Tesoureiro da Federa
ção das Indústrias do· Estado de São Paulo-FIESP

(06/05):

Doutor Dionísio Dias Carneiro, da Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro (07/05):

Doutor Flávio Teles de Menezes, Presidente da Socie
dade Rural Brasileira (07/05).

- Doutor Eduardo da Rocha Azevedo, Presidente da Bolsa
'·de Valores de São Paulo (07/05):

Qoutor Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, Professor
da Pontifícia universidade Cat6lica de Sào Paulo
(05/05);

Doutor Hélio César Bontempo, .representante da Asso...
clação dos Funcionários do Banco Central (05/05):

Doutor João do Carmo Oliveira, do Instituto do Plane
jamento Econômico c Social-IPEA/SEPL~N (05/05):

- Doutor Adhemar Schardong; Presidente da Central de
Cooperativas de Crédito do Rio Grande do Sul (05/05):

Doutor Theófilo de Azeredo Santos, ex-Presid~nte dn

Federaç30 Brasileira de Dancos-FEBR~n~N (05/05):

- Doutor Márcio Fortes, Presidente do Banco Nacional'd_
Desenvolvimento Econômico e Social-DNDES (05/05);

Doutor Ney Ca~tro Alves, Presidente da Associação das
Empresas Distribuidoras de Valores (07/05):

Doutor José Carlos Jacinto Campos, Vice-Presidente da
Associação Brasileira de Bancos Comerciais (07/05);

Doutor J~ckson Pereira, Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Bancos Comerciais (07/05);

Doutor Salvador Vairo, Vice-Presidente da Associação
Bra~ileira de Banco~ Co~erciais (07/05);

--Doutor Fernando Rosa Carramaschi da Associação Nacio
nal de Corretoras de Valores (07/05),

Doutor .Pedro Cascaes Filho, Presidente da Confedera
ção Nacional das Micro e Pequenas Empresas (07/05);

Doutor Luiz Octávio da Motta Veiga, Presidente da Co
.missão de Valores Mobiliários (07/05).

Doutor Eros Roberto Grau, Professor Catedrático de
Direito Financeiro da USP. (07/05).

Depoimento do Professo" Carolos Geraldo Langoni - F'undaçi'io C"lljj ia
Vargas

Evitando t d t Ien rar em e a hes do·siste~a financeiro, con-
centrou-se ~os aspectos organizacionais passíveis de serem tr,lta
dos, na Constituição, Ressaltando o caráter híbr2do do Sistema F'i
nanceiro Brasileiro, com a convivência, lado a lado, dos bancos

privados e, estatáis, defendeu o f~rtalecimento das organizaçô<)s
de pequeno e médio porte, principalmente as de natureza regio-

e

:financeiras

habitação

:Inst:í. -eua cões

outras de %ins sociais, é

atividades de

§ ímico _ as

apl.i.caçáo

agropecuária,

PÍl1:JJ.icas estaduais poderão e:Ee1:uar a captação a

qUe se re~ere o caput deste artigo~ na :forma,

J.imi~es e condições a serem estabeJ.ecidas em J.ei

ordinária.

J~UDIÊNCIAS PÚBLICAS

- Professor Carl~s Geraldo Langoni, Diretor do Ceatrq
de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas

(23/04):
Professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de
Brãsília (23/04):

Professor André Lara Rezende, da Pontifícia Universi
dade Cat6lica do Rio de Janeiro (23/04):

Doutor Ignácio Rangel, Professor de Direito e Econo
mia (23/04):

- Doutor Osny Duarte Pereira, Jurista (23/04)1
- Doutor João Paulo de Almeida Magalhães, ProCessor da

universidade Federal do Rio de Janeiro (23/04):

- Douto~millo Calazans de Magalhães, Presidente do
Banco do Brasil (27/04):

- Doutor Marcos de Barros·Freire; Presidente da Caixa
Econômica Federal (27/04):

- Doutor Dejandir Dal Pasquale, Presidente do Banco Na
cional de Crédito Cooperativo (27/04):

- Doutor Celso Furtado, Ministro de Estado dos Negócios
da Cultura (29/04):

Doutor Walter Darell!, do Departamento Intersindicnl

de Estatística e Estudos Sócio-EconàmicoS-DIEESE
(29/04!r

monop6~io das instituições :inancieras PÚb~~CqS

:federais.

AUTOR: ~OSE CARLOS VAséOtlCELOS
UF: PE: PART:IDO: PliDS

====================::=== E M ~ N D A NRO. SCe146_7 ===========~===========

==~=========::========::==P A R E C E R HRO., SC014S-S =======================
AProvada nos "termos do antepro;:Se'to.

====-=======::============= C O ti C L V B Ã O ====-==========='================-
RE"E:ITADA.

Ar1: c 1.5. As operações de e-esse-ee e de

ccaeeeeão de 'ti "tu;Los do Tesouro NacionaJ. serão

't'eal.:I.zadas mecraan-ee es1::imat1.va e %ixaçÉÍo das

't'espectivas receitas e despesas no oxcemen-to anua).

da União.

AUTOR: LV:tZ GVBHXICEN
UF: SP pARTXDO: PT

~& .. =-=====.===::============ E 1'1 E N D A tiRO. Sca145-9 ========::===============

No período·de audiên~ias públicas, compareceram à Sub
comissão os seguintes depoentes:

A Subcomissão do Sistema ~inanceiro promoveu uma serie
de debates sobre o Sistema Financeiro Nacional, oportunidade em
que foram ouvidos representantes de vários segmentos da socieda
de.

.E==============-====== P A R e c E R NRo. SC0146_7 =======================
A matéria é mui1:0 importante quanto ao aspecto da alocac;;ão

das poupanças do PÚbJ.ico. En't:re'tan1:o ... penso que deva ser -eea.,

1:ada no âmbi. 'to da l.esis1açáo ordinária.

==========~==============C O ti c L U SÃO =======-============-============
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nal. Concentrou a discussão em torno do relacionamento enlre o
-Banco Central e o sistema financeiro. Nesse particular, refe
riu-se ãos pape1s desempenhados pelo Banco do Brasil, antes da
criação do Banco Central, como banco comercial, banco de fomento
e autoridade monetária: Após a criação deste último, perdeu o
Banco do Brasil as características de autoridade monetário. O
Banco Central, no entanto, mantém as funções indcsej~veis, dc
banco de fomento. O Rrofessor Langoni defendeu um papel clássico
para o Ba~co Central, com independência, em relação ao Legislati
vo e, sobretudo, ao Executivo. Acredita o depoente que, em termos
de organização do sistema financeiro, a maior prioridade seria a
redefinição do papel do Banco Central e a definição das regras
orçamentiÍrias.

Com relação à questão levantada pelo Constituinte Sér
gio Werneck, referente ao acompanhamento da execução orçamentária
pelo Congresso, o de~oente declarou-se favorável à idéia, u~a vez
que a sistemática atual é muito estática. Leva-se muito tempo en
tre a aprovação de um plano de orçamento e sua, reavaliação ocorre
um ano depois, quando tudo já aconteceu, gerando, assim, enormes
distorções.

o depoente, citando os exemplos da França e Portugal,
que estão revertendo as medidas de estatização anterio~mente ado
tadas, declarou-se. (avorável ao sistema híbrido brasileiro, re
portando-se ao seu depoimento inicial.

de que:

A explanação'do depoente evidenciou o seu entendimento

Depoimento do Professor Dércio Munho? - Universidótdc de firal;ília

Analisou, ainda,.-?s~orça~éntos fiscal e monetário c de
monstrou a existência de disfunções fiscais e monetárias.

de liberdade do Poder
relação à área financei-

o expositor abordou o excesso
Executivo como autoridade monetária e em
ra governamental.

Expl1cou que, além da liberdade total do Governo para

agir sobre matérias monetárias e financeiras, não há forma de re
lacionamento a "posterior!", de lnformação à sociedade, O que po
deria ser [cito via Legislativo.

Assinalou a atuação do Banco Central na dívida pública
interna e externa, cujos valores atingiram cifras astronômicas,
sem nenhuma prestação de contas ao Poder Legislativo e sem nenhu
ma discussão política sobre o assunto.

Durante a fase de debates, o Professor Langoni respon
deu inicialmente a perguntas do Relator Fernando Gasparian, sobre
a necessidade de proibir os bancos estrangeir-os de receberem de
pósitos. Nesse particular, informou que acreditava haver o J31o,wil

enconlrado uma forma de conviv5ncia, pois os bancos estrangeiros,
.em r c Lnç.to nos bancos nnc í ona i S, o s t ão 1 imi t.ados qua nt o ao ruirno r o

do ng0ncins; a s s Lm, obr í qnm-jso ti uan r- ns agências ox í s t.cut., ..·.. ela

(orm.:l mo í s o I í c i on t.c possível. u Lt.Jmnmcnt.o , a ínsldlilÇZ\O do hilll

cos t\Ht rnnqo i roa prOCl\HSêl-_S(~ couso.mt.c ouquoma .do r oc í proc i d.u lo ,

o Relator da Comissão, José Serra, abordou o problema
de transparência na apresentação anual do orçamento do Poder Exe
cutivo, para análise e aprovação do Congresso. Referiu-se, parti
cularmente, ao conjunto de atividades, iniciativas e ações que
reprcsentam'aplicações e despesas, ?em que de, forma clara, este
ja definida a orige~ desses recursos. O Professor Langoni concor
dou com a necessidade dessa transparência, que, na prática, não
se verifica devido ao fato de ser o Banco Central mera extensão
do Ministério da Fazenda, sendo'a relação Tesouro-Orçamento Mone
tário quase uma relação pessoa~. Daí defender a 1ndepend5ncia do
Banco Central, a fim de permit1r que a distinção entre orçamento
fiscal e programação monetár1a seja concretizada na prática.

O Constituinte Simão Sessim form~lou inicialmente cinco

perguQtas, referentes ao reordenamento institucional do Danco
Central. O Professor Carlos Langoni, em resposta, analisou o de
sequilíbrio do setor público em todos os níveis. Para o depoente,
a política de combate à infiação não deve ser episódica, de con
trole do orçamento de um ano, mas sim possibilitar condições para
um controle sust~ntado ao longo do tempo. Por isso, propõe a re
definição e a reapresentação' do Orçamento Fiscal, de modo a in
cluir todas as receitas e despesas, para s~ avaliar, a priori, a
magnitude do desequilíbrio.

a Constituição não deveria permi~ir à autoridade mo
netária a arrecadação de tributos ou de contribuições
parafiscais, para utilização direta sem apl:"L'ciaç,iCl

legislativa;
- se limite o Poder Executivo de contrair dívidns cx

tern~s c internas;
- o Con']resso tem que exercer a Ciscalizaçiío d<l iÍrea

fini,nccirn do Govcrllo;

Com relação à pergunta sobre carta-patente, do DeputadÇl
Sessim, o depoente mostrou-se favorável à revisão d~ atual polí
tica, a fim de perm1tir que as instituições financeiros pOSS3m
surgir, crescer e mudar de patamar, sem precisar entrar em lei130
de carta-patente.

As perguntas do Senador Divaldo Suruagy e DcputaJo
Adroaldo Str-cck referiram-se n desconccntração da renda no sisle-'

ma banccir-io brasi1eiro e à sobrev~vência dos pequenos bancos. O
depoente refe'riu-se n compo t í tn.v adado do sistema financeiro e à

sobrevivência dos pequenos C' médios b;;lncos, inclusive do~ bancos
rpgionüis. O dcsélpilt"ecimcnto dor.; pequenos bancos nl'io é npcnns um
processo natural de mercado,. mas muitas vezes estimulado indireta
ou in;oluntariamente pela própria legislação. Citou, por exemplo,
que a legislação dificulta enormemenbe o acesso a novas ag5ncias,
por parte de pequenas e médias instituições. Entretanto, facilita
a abertura de agências pioneiras que só podem ser abertas pelas

grandes instituições, que logo depois se transformam em agências
definitivaS. ESSe prOCesso levou, de fato, a um crescimento des
proporcional, fruto de distorções na legislação. Uma série de me
didas foram tomadas q~ando da passagem do Professor Langoni pelo

Banco Central, para corrigir ess~s d~storções e para proteger os
pequenos e médios bancos.

- o Sistema Financeiro Nacional contemple linhn de fi
nanciamento de longo prazo, hoje inexistente, para
atender o setor produtivo;

- os compromissos da área financeira externas e inter
nas de destinação de recursos dependa de autorização
.prévia e posterior prestação de contas. É umn questão,
que a Constituição de~~!a prever;

- O Orçamento Monetário é muito confuso, em parte por

que O Banco Central tem atribuições que não lhe são
próprias. É necessário dar ao Banco Central funções
clássicas de Banco Central, das quais a mais impor
tante é fiscalizar'o Sistema Financeiro;
as emissees-devem ter-caráter constitucional. Não se

ria necessário limitar as emissões do País, mas a

utilização dos recursos deve passar pela autorização
legislativa;

- a administração da dívida públic~ tleveria ser eXerci
.da pelo Tesouro-Nacional e não pelo Banco Central,

para evitar. confusão entre política monetária e admi
nistr~ção ~a dívida pública;

- o executor do orçamento tem que ser o Tesouro ~ hOJc
muitas das suas funções são exercidas pelo' Banco Cen
tral;



a Constituição deveria prever que a dívida pública
interna e externa será administrada pelo Tesouro, co
mo executor direto,

- o Banco Central deve ser clássico ma"; com Ilutonomia
limitada, para evitar que ele exerça [unções n,l,IC10

nadas com políticll econômica; ele deve exerc~r a po
lítica monetária;

- devem ser evitadas decisões pol íticas pelo Banco CL'n
tral; algumas delas têm conseqüências mui to ~J1'an<lL's

para a. economia ou par a a sociedade; é nocoss.i r í o Ihl

ver controle institucional sobre essas medidas,
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lidade do subsistema Autoridades Monetárias. Também foi menciona
do o relacionamento do Tesouro com as ~utoridades Monetárias, co
mo sendo bastante confuso. Foi apresentado como deveria funcionar
o Tesouro do ponto de vista clássico, sendo o Banco Central seu
banqueiro. Nesse caso ter-se-ia o orçamento do Tesouro, com as
fontes e destinações dos recursos, e conhecimento re~l do défi
cit. O expositor mostrou que no Brasil o sistema não [uncionn
porque nem todas aS de~pesas do Tesouro·estão no seu orçamento.
Existem gastos fiscais ou parafiscais, feitos através de mecanis
mos do BACEN e Banco do Brasil, que não passam pelo orçamento do
Tesouro, fugindo ao controle.

Dos debates com os Constituintes destacam-se os seguin
tes pontos, em relação a perguntas formuladas pelos Parlamentares
abaixo identificados:

- respondendo pergunta do relator Fernando Gasparian, o
Professor Dércio Munhoz entende: a) que a lei ordiná
ria deve regular a participação dos bancos estrangei
ros e dos conglomerados no Sistema Financeiro Nacio
nal; b)· o Sistema Financeiro é oligopolizado, os Ban
cos influem decisivamente no estabelecimento das re
gras pela força de pressão que eles detêm. O sistema
é ineficiente. Não se atreve a dizer qual o sistema
ideal.
o Deputado José Serra entende necessária a apresenta
ção anual do orçamento do Poder Executivo para exame,
análise e aprovação do Congresso Nacional. Qualquer
aplicação de recursos sem cobertura defrnida deve
passar pelo Congresso. Assim seria possível fis~ali

zar a origem e o destino dos recursos.
- o Professor Dércio Munhoz concorda quanto às reiações

entre a Programação Orçamentária e o orçamento [is
cal. Explica que o problema está em separar o Danco
Central com atribuições de fiscalizar e controlar o
Sistema Financeiro, e o Banco Central com outras Iltri
buições.

- o Professor Dércio Munhoz teme a idéia de que o Pre
sidente do BACEN deva ser nomeado pelo Congresso N,I
cional e com mandato superior ao do Presidente di! Hl'

pública. Entende que seria subversão da ordem o I'rL'
sidente do País, eleito pelo povo, s ubmct.o r-eso ilO.

Presidente do Bl\CEN sobre o que poderta ou n.vo SL'r
feito.

- quanto à coordenação
que a Constituiçfto
ordindria trntard dn

do Sistema Finnnceiro, ~nl0n<l0

dovor In prever quo n lC'C}inl,\<",IU

U1:ltórin.

O expositor questiona a conveniência de tratar do sis
tema financeiro nacional na Constituição, principalmente pela ca
racterística de longo prazo da Constituição, enquanto o sistema
financeiro internacional tem se modificado rapidamente. Sugere
que esta matéria deve ser tratada em lei ordiná~ia. Fic<>ri" de[i
nido no texto constitucional a estrutura de autoridade monctáriil,
com suas definições claras.

Com relação às altas taxas de juros, o explnn<>dor <>pr~

senta como essência do problema os níveis intoleráveis de -infln~

ção e, ainda, que o sistema financeiro dlstorce suaS [unções-em
amb í cnbo de auto-inflação. Por isto; não adianta incluir novas
regras pa ra o Sistema Pinaneciro no texto da Constitui';,io, som
111tes atncat ilS Cdusas da inflação:

A opinião do expositor sobre o Banco Central é caute~

sa no que diz respeito a banco indepedente no. País. O que cons1 w

dera importante é a disciplina orçamentária. Ao se aprovar despew
sas, devem ficar definidas as fontes de receita, de forma a n50
aumentar o endividamento público.

Concluindo, o orador suge~e um Banco Central na sua
função clássica, que seja simplesmente autoridade monetária, con
trolando a liquidez de curto prazo e que possa emitir única e ex
clusivamente quando houver fonte. Qpando se tratar de aumento do
endividamento público e para cobrir déficit, vende-se títulos.

Portanto, o Tesouro só poderá ter déficit quando for financiável,
evitando assim a emissão de moeda pelo Banco Central, como ocorre

hoje, e a elevação'da inflação.

Durante os debates, respondendo a perguntas feitas por
diversos constituintes, o orador sugere que a participação es

trangeira nos bancos de depósito deva ser tratada em lei ordiná
ria, de forma a adequá-la aos interesses nacionais do momento.

• o Deputado

sidente do
Darcy Deitos entende que a escolha do Pre
Banco Cen~ral deve ser referendada pelo

Congresso Nacional, em vez de indicado pelos Bancos
Privados. É também favorável à estatização do Sistema
Financeiro.

- o Professor Dércio Munhoz é favorável ao sistema mis

to, com o setor financeiro estat~l forte, com eapaFi
~ade de agir como indutor em dados momentos, e o se
tor privado. controlado.

o Presidente da Comissão, Francisco Dornelles, desta
ca o consenso havido durante os debates, da necessi
dade de a Comissão fixar, de forma clara, precisa, c
relacionamento da União com o Banco Central r com o

Banco do Brasil, o relacionamento do Banco do Brasil
com o Banco Central, e estabelecer disciplina para
regular operações do Banco Central.

Depoimento do ProfC'ssor André Lara Hezendc - Economist<> <ln PUC-H:J..

o expositor abordou a compos~çao do Sistema Plnanceiro
Nacional, destacando o hibridismo, a complexidade e a irraciona-

Cita, como causa das altas ta~as de juros, a grande de

manda de recursos pelo setor público.

O o~ador fez considerações sobre o orçamento das est.a
tais e sugeriu que os preços dos serviços destas empresas cubrnnl
suas despesas, quaisquer que sejam, e que haja cobrançn dco e[i
ciência produtiva das estatais. Cita o exemplo dos bancos esta

duais, que sacam a descoberto no Banco Central para Lí nnuc i a r
gastos fiscais de nível estadual, sem programação or çamcu I il r i ,I.
Sua sugestiio para est,e problema é a criação de linha de cr éd í t o
especial (auxílio fiscal! e a existência de fontes de n'Clln:o:;

correspondentes.

Segundo o expositor, no Brasil não existe car t a-p.it <'11

te. Existe oucor í ao çõo pa rn funcionamento de instituiç'1o UI1,IIl

co í r a , quo atua de [arma d í s tor c í da . Ele suqo ro <> cr í nçao <ll' c r J>

térios nítidas c claros de auto r í aacao , por parte do n,lllCO l't'I1

t rn l , mas nao C~lrt;n-p(ltcntc.

o orador é favorável à pulverização das var~as fontes
de crédito e ao fortalecimento de poucas unidades públicas no
sistema financeiro, como o Banco do Brasil. Esta é a tendência
dos paise~ como a França, União Soviética e China.



Depoimento do Professor Ignáçio Rangel

o orador fez uma explanação sobre os ciclos econômicos
por que passou a economia brasileira e detectou que nossa proble
mática resume-se em carrear recursos novos para as atividades-re
tardatárias a desenvolver e em oferecer destinação hábil ao exce
dente socia~ a resultar da plena utilização da capacidade produ
tiva já criada.

o Prof. Inácio Rangel citou exemplos de aguda escassez
ou insuficiência de capacidade instalada, em atividades tais como
energia, elétrica, transportes urbanos de passageiros, transportes
,inter-regionais de carga-pesada, ferrovias, água, esgotos c ar
mazenagem. Sua conclusão sobre a escassez é que os grandes servi

ços de uti~idade pública se tornaram insuficientes, em decorrên
cia da industrialização e conseqüente urbanização. Esses serviços
públicos converteram-se no principal ponto de estrangulamento do
sistema, exigindo inadiavelmente vultosos -investimentos.

Para os serviços de utilidade pública, os efeitos das
altas taxas de jul:'os são devastadores em razão do peso tipicamL'n
te elevado do investimento remunerável, comparativamentc ao pro
duto corrente dos mesmos serviços, expressos na mesma moeda, isto

é, em valores monetariamente corrigidos. Considerou que a raiY de
todo o pro~lema está no endividamento do Tesouro.

o orador defendeu a privatização dos serviços públicos
e cita como vantagens~ suprimento de recursos novos ao Tesouro,
no processo de alienação do patrimônio dos serviços e a substi
t~iÇão da garantia fidejusssória pela garantia real, quo dovo rri

reduzir a taxa de juros, isto é, os encargos resultantes da dívi
da interna remanescente.

Lembrou ainda que essa privatização nas presentes con
dições brasileiras, deverá conduzir a uma mudança de fundo, ou
.eja,.à transição do capitalismo industrial para o capitalismo
financeiro, conforme vem acontecendo nos países desenvolvidos.

Segundo entendimento do Prof. Inácio Rangel, a forma de
privatização se daria pela concessão de servIços públicos a em
presas privadas. O conçessionário poderá oferecer ao Estado a hi
poteca dos seus bens, em troca do aval do Tesouro, com o qual
.eus papéis poderiam circular no mercado financeiro e induzir a
remodelação deste.

Concluindo, chama a atenção para que nas novas condi
ç6es, não apenas a taxa de juros deverá declinar internamente,
oomQ o Estado poderá ensaiar medidas tendentes a encaminhar, a so
lução dos problemas de dívida externa.
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Segundo o Prof. Osny, por negligência do CMN a Lei dC'
Mercado de Capitais passou â ser o estatuto dos banqueiros e das
multinacionais. No Brasil, bancos auferem'lucros, como em nenhuma
outra parte do mundo.

O orador referiu-se ao depoimento do Prof. Dércio Gar
cia Hunhoz, no que diz respeito às medidas tomadas peJo Bnnco
Central, para contentar os bancos estrangeiros. Foram aumentildos
os valores da dívida, sem entrar dinheiro, permitiu-se ampllar ~

poder de coletar depósitos, em concorrência com os bancos nacio
nais, desnacionalizando-se o sistema financeiro bancário.

O ProL Osny pitou a Resolução 63 como responsável per
levar à falência empresas iludidas por esse dinheiro fácil. gl~

se referiu a ilegalidades e falcatruas contidas em contratos d0
bancos estrilnqeiros com brasileiros para repasse de recurso,.; ex
ternos, caracterizando-se como agiotagem.

Destacou, ainda, os desmandos do SPN, que possibilHiUll
aos diretores dcsviürcm recursos pnra negócios rUinOGOB pro\'OL"dn

do oncâudn Los como do Sulbrasiloiro, lIabitasul e ou t ron , 1'<"'1I1"n('

cendo impunes.

Citou também os bancos estaduais que estão constante
mente falidos por má administração.

Lembrou que os banqueiros, ao ~ontrário das demais pro
fissões que geram riquezas, vivem parasitariamente da indústria,
do comércio e do trabalho alheio.

Sobre a estatização dos bancos de depósitos, o Prof.
Osny entende que terá de ser acompanhada da democratização da di
reção dos bancos e do CMN, órgão que comanda o sistem~ financei
ro. _~ugere que a administração do CMN seja composta por 1/3 dos
membros indicados em listas pelas entidades representativas da
indústria e do comércio, 1/3 pelos_sindicatos dos trabalhadores,
de economistas e Ordem dos Advogado~ e 1/3 pelo Congresso Nacio
nal.

o orador referiu-se ao desastre do Plano Cruzado que
levou a economia à anarquia.

Durante os debates o Prof. Osny reforçou sua posição de
estatizar os bancos e foi contra a lei de usura por considerá-la
medida demagógica para enganar a ingenuidade pública.

Depoimento do Dr. João Paulo de Almeida Magalhães - Professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Quanto à privatização dos serviços de utilidade pública
não definiu quais seriam privatizados mas destacou a necessidade
da medida, d~ ponto de vista econômico, para que o Estado seia
aliviado de sua carga.

Durante os
preocupação quanto
lastrear o dinheiro,

debates, o Prof. Inácio Rangel reforçou sua
à qualidade dos papéis do mercado, que devem
pois atualmente não têm nenhuma garantia.

o expositor apresentou seis princípios gerais quo, se

gundo ele, poderiam ser objeto de dispositivo constiEucionnl,
ressaltando que as justificações nem' sempre representavam seus
ponto de vista, mas o dos defensores desses preceitos. EsC'lare
ceu, em-seguida, que ao final faria a avaliação de cada um dos
princípios apresentados, indicando quais os que deveriam ser con
te~plados no texto constitucional.

Inicialmente, o orador fez urna radiografia de todo o

processo econômico nacional e internacional. Em seguida, criticou
o Conselho Monetário Nacional por ser um órgão que exerce a mais
importante tarefa do Estado e não tem representatividade para to
mar tantas decisões à revelia até dQ Congresso Nacional.

Depoimento do Professor Osny Duarte Pereira
Instituto Superior de Estudos Brasileiros

Ex-professor do

O primeiro deles seria o princípio da independência do
sistema Banco Central, incluindo aí o Conselho Monetário Nacio
nal: Segundo o orador, os que advogam essa tese dizem que o gran

de problema da inflação no Brasil decorre da falta de independên
cia do Banco Central que, subordinado ao Poder Executivo, tem sua
diretoria moldada às concepções emanadas daquele PQder, ficando
impedido de agir como instituição neutra.

o segundo I que compl~mcnta o anterior, seria colocar-se

na Constituição a limitação do poder emissor de moeda manua L,



que, hoje, se encontra na legisla.ção ordinária. lIcrescentou, a

título de sugestão, que esse limite deve r í a ser os t abcLcc í do em

função do crescimento previsto para o PIB, acrescido de um p'_'r

cent~~al, que estimou em 10% ao ano. Qualquer outra orn í s sü o dcpcri

de r i a ~e aut.or Laaçõo do Poder Legislativo com antecedência mf n í m.i
de 90 dias.

o terceiro, seria relacionado com a questão do controle

nacional sobre o sistema de intermediação financeira. Poder-se-ia

pensar, segund~ o orador, em coloca~ na Constituição preceito que

impedisse o ~ontrole dos bancos comerciais pelos grupos eslran

geiros, deixando-se a definição de controle à legislação ordiná

ria.

A quarta norma poder1a ser a adoção do conceito de taxa

real de ju~os nos textos constitucionais. A nossa legislação or

dinária ,=stabelecia taxa máxima de juros, além da qual ter íamos a

usura, mas não mencionava que essa taxa deveria ser real. Este

fato, em parte, facilitou o descontrole dos juros.' Nesse cazo,

deixar-sc-ia também ao legislador comum a tarefa de estabelecer o

que enb=nde por taxa máxima de juros, evitando-se, assim, exces

siva regidez do texto constitucional.

o quinto princípio seria o das transferências inter-re

gionais de poupança. Conforme o expositor, a drenagem de recursos

financeiros do Norte e Nordeste para o Centro-Sul, onde a aplica

ção é mais 'rentável, poderia ser corrigida mediante determinação

de que pelo menos 70 ou 80% dós recursos captados em determinada

Região do. País, ou naquelas menos desenvolvidas, deveriam ter

aplicações estritamente locais.

o sexto e último, ainda na linha do desenvolvimento 1'0

gionàl, seria o de concessão de certa percentagem da receita tri

butária do País aos bancos de desenvolvimento regional das re

giões menos desenvolvidas. Isto significa Banco do Nor dos t o do
Brasil-BNB c Banco da Amazônia-BlISA: 1% para o DNE c 1% para o

BlIêJ:l•.0 porccnt.ueLjé J?eq~ef)o ma:;; s í qn í Lí cor La receita. conhtan~e,

fixa e orientada para o apoio il um amplo programa de desenvolvi

mento ,reg Lona L,

Apresentados os princípios, ,passou a avaliá-los:

A seu ver, os dois primeiros não deveriam ser contem

plados na Constituição, apesar de todas as vantagens que os li

vros textos indicam para a independência do Banco Central, e do

desejo da sociedade de. ver as emissões controladas pelo Poder Le

gislativo. Considerou,essas regras voltadas para um figurino mo

netarista ortodoxo, próprio para países d~senvolvidos, mas ina

ceitável num País como o Brasil.

Quanto à propriedade e ao controle do sistema de inter

mediação financeira por nacionais, a opinião do orador foi a de

que a regra deveria ser incluída'no texto constitucional seja ele

extenso ou restrito, sob pena de o controle do sistema sair das

mãos dos brasJleiros.

Sobre os demais princípios, referentes à taxa de juros,

à distribuição regional da poupança e à distribuição da receita

tributária, recomendou que tudo se fizesse pa~a incluí-los, prin

cipalmente se se optasse por uma Carta extensa.

Finalmente, salientou que dois pontos deveriam de qual

que~ maneira ser inseridos no texto da Carta Magna:

- a garantia do controle nacional sobre o sistema de

bancos comerciais; e

- a garantia da destinação de percentagem da r0ccita
tributária para os bancos regionais de desenvolvimen

~o das Regiões mais a~rasadas ~o País.
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Depoimento do Dl'. Camillo Calazans de Magalhães - Presidente do

Banco do Brasil

R~ssaltou, in1cialmente, a importância do sistema fi

nanceiro no processo de desenvolvimento: o progresso das nações

relaciona-se diretamente com o volume de poupança que a sociedade

canaliza para projétos de investime~to. Nesse processo, a poupan

ça interna é preponderante; nos últimos dez anos, a poupança ex

terna líquida representou, em média, pouco mais de 3% do rIE bra

sileiro, percentual que atingiu apenas 1,2%, em 1986. Nesse con

texto,.valorizou a participação dos bancos oficiais federais, nào

apenas por atuarem como balizadores do mercado, mas sobretudo por

constituirem o canal mais adequado para aplicações dos recursos

governamentais em projetos fundamentais ao desenvolvimenlo.

Por tudo isso, e a exemplo do que ocorre em grande nú

mero de P?íses, a futura Constituição deverá contemplar preceitos

que retratem a importância desse segmento da atividade econômica,

de cujo desempenho depende a materialização dos inveslimentos
responsáveis pelo dinamismo do País.

Sobre o sistema financeiro nao i ona L, chamou a atc'nç,io

para desvios dos propósitos que presidiram tanto a Lei n" 4.595,

de 31.12.G4, quanto a Lei nº 4.728, de 14,07.G~, sobro "" qu.i í s

ainda se apoia o ~istcma financeiro. Ci~ou trªs deles: o DnllCO

Central assumiu funções que não lhe sao própr im;; os i n t.o rnu-d J <i

rios financeiros sno avessos ao finnncinmcnto de longo pru.~o; ~ o

processo de especialização, apoiado' nos conglomerados, rr-s t r í n
giu-sc nos seus cnuncindos.

o depoente defendeu fórmul& ideal para o sistem" fin"n
ceiro: nem a estatização, nem a completa privatização. Opinou em

favor da convivência equilibrada ~os bancos oficiais federais e
estaduais com os privados •.

Nesse contexto, afirmou que o equilíbrio entre insti

tuições privadas e púb11cas está hoje diretamente vinculado ao
Éortalecimento do Banco do Brasil.

o Banco do Brasil deve voltar a ocupar, no mínimo, o

espaço que detinha antes da reforma bancária introdu~ida pela

Lei nº 4.595, quando não apenas se caracte~izava como o principal

finançiador de grandes projetos. de modernização do País, mas

constituía importante agente do desenvolvimento nacional, ao via

bi~izar a conquista de novas fronteiras agrícolas, consolidar ci

d~des, implantar novas lavouras e novas tecnologias de cultivo.

Hoje, o Banco do Brasil caminha a passos largos para a

montagem de seu conglomerado financeiro. ·Colocou em funcion"mento

a BB-Distribuidora de Títulos e Valores Mob11iár1os, que opera os

fundos de ações e de renda fixa, lançou a Caderneta de Poup3nça

Rural e já está autorizado a constituir subsidiárias para atuar

nos segmentos de arrendamento mercantil, crédito, finanCiamento ,e

investimento e corretagem de seguros.

Discorreu, ademais, sobre conglomerados e bancQz ~úlli

pIos, sobre ~ exacerbação do preço das cartas patentes,' acessí

veis apenas a grupos financeiros de âmbito nacional. Com esse

instrumento de poder, o surgimento de grupos menores, em bases

regionais, é, praticamente impossívef.

Sobre o Banco Central do Brasil, apontou qlle li opção

i,niçlal foi pela criação de banco central nos moldes c Ldss í cos ,

'Poduv Ln no longo do tempo pa s sou n aduu n i s t.ro r fundos c progr;t

mns, on rc ct.o r í vnndo-e ao como vor dadoLro banco do fOIllL"nt:o. O ck'

poont;c oxto rnou nua opilii,\o no sentido de quo fosse rl'll~hllõHh),



nesse particular, o espírito da Feforma bancária iniciada há 22

anos. A atuação do Banco Central deve restringir-se às [unçõ0s
clássicas dos organismos do gênero, existentes em países de eco

nomi~ 'mais avançada, transferindo-se para o Banco do Brasil as
funções de fomento hoje exercidas por aquela autarquia.
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do Banco Central, o depoente acredita que a ConstituiçJo d0ve ser

bem ~cnt~rica, esboçando ,1LJcnc!lS os grl.1ndcs dulincüJllcnLo'J do fdstt'

ntil [ioül1cciro.

pelo Sistema Pinan

por instituiçoes

caráter predominan-

Com isso, poderá o Banco Central executar com eficiên

cia a política monetária e dedicar-se com maior acuidade à fisca

lização das atividades bancárias. Isso lhe daria condições de '

acompanhar mais de perto o universo de aproximadamente 15 mil es

tabelecimentos de crédito e, tempestivamente, ev~tar as fraudes c

escândalos que nos últimos anos colocaram em xeque a credibilida

de de diversos administradores da economia e das finanças do

País.

Outra medida que atualmente parece ter amadurecido em
representativos segmentos da sociedade brasileira é a de tornar

O,Banco Central um organismo 'independente, imune aos humores do

Poder Executivo e às pressões de banqueiros.

Sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social BNDES, ressaltou suas características de grande agente

financeiro da política de investimento do Gover~o Federal e pres

creveu-lhe uma atuação voltada para projetos de longo prazo, para

o setor público, as empresas estatais e os grandes projetos in

dustriais de base e de ponta especialmente nos setores energéti

co, siderúrgico, petroquímico, de papel e celulose, transporte
etc. Os demais empreendimentos ~ndustr~ais seriam financiados pe

l~ Banco do Brasil, porque em melhor condição de pulverizar o

crédito por meio de sua extensa rede de pontos de atendimento.

Por sua convicção de que os princípios básicos da polí
tica e das atividades financeiras devem ser fixados em termos

constitucionais claros, a partir dos quais a lei federal estrutu

raria conveniente e adequadamente a disciplina que deve regê-las,

ent.ondou o depoente que, parn ba Lí aarncn t,o destinado aos encarre

gados da lcgislaç~o ordinnria, deveriam ser inseridos na Consti

tuição os seguintes princípios, entre outros,que os senhores
constituintes julgarem adequados:

compete ao Congresso Nacional legislar sobrq
matéria financeira;

as atividades desenvolvidas
ceiro Nacional, exercidas

púb~icas e privadás, terão
temente social;

lei federal regulara as atividades do Sistema

Financeiro Nacional e assegurará o direciona
mento de poupanças para o fomento da produç5~ c
circulação das riquezas;

reserva-se às inst~tuições financeiras públicas

a destinação, por ação direta, dos recursos ge
ridos pela Administração Pública.

Durante os debates, o Doutor Camillo Calazans, respon
dendo a perguntas dos Constituintes João Machado Rollemberg e

Adroaldo Streck, Feferiu-se aos grandes lucros dos bancos em cima

do custo inflacionário e às enormes despesas do Governo no QCrV1
ço da dívida interna. Apontou falha no Plano Cruzado, na medIda
em que houve congelamento de preços, salários, mas não de juros.

No entender do depoente, foi uma incongruência deixar os juros

livres.

o Presidente do Banco do Brasil afirmou ser f a vo r'ri vo I

aos subsídios. Acha legítimo retirar recursos de um setor mais

din5mico e colocá-los em setores mais carentes.

Com relaçiio ao tema levantado pelo Constiluintl' JOHé

Carlos va sconco Los , de se colocar na Consti t u í cao a [unç;1O exata

Depoim~nto do Dr. Marcos de' Barros Freire - Presidente da Caixa
Econômica Federal

O_orador referiu-se ao exercício de mandatos legislat~

vos na Câmara dos Deputados, quando fazia contundentes críticas a

respeito de textos constitucionais.

Observou nas Constituições anteriores e na atual a ine

xistência de qualquer citação sobre o Sistema Financeiro Nacional

e comparou-as com constituições de outros países, onde o assunlo

não tem merecido tratamento particular. Sugere que no caso brasi

leiro o disciplinamento do Sistema Financeiro Nacional deva ser

tratado de forma mais exaüstiva em lei federal e na Constituição

sejam consagrados apenas princípios básicos.

o explanador concorda com algumas das sugestões do Dr.

Camillo Calazans, como a consagração em lei federal da garantia

de incentivos e estímulos à promoção de poupança, à captação, à
segurança da poupança nacional e de outros excedent9s finn11cei
raso Outro aspecto que o expositor enfatizou foi que devia estar
assegurada na Constituição. a definiçãO para onde seriam di~ccio

nados os recursos de poupança nacional, de forma a estarem liga

dos às reais necessidades da economia.

o orador lembrou a importância de garantir n UnIão, aos

Estados e Municípios instrumentos adequados ao desenvolvim0nto de

seus papéis de agentes de produçdo.

Ressalta a importância do Banco do Brasil, Caixa Econô

mica Federal e Banco Nacional de Crédito Cooperativo como instru

mentos oficia1S do Estado. Segundo o depoente a Constituição ~evc

garantir uma grande parcela de crédito estatal para o desenvolvi

mento_do País. O legislador deve estar preocupado com o desenvol

vimento econômico, atrelado ao equilíbrio de distribuição da ri

qu~za das várias regiões do País, evitando a drenagem dos recur
sos de reg~ões menos desenvolvidas para regiões mais ricas. Outro

aspecto considerado pelo expositor ~efere-se ao custo financeiro

de int~rmediação, para que seja compatível com o retorno necessá

rio às atividades produtivas.

Em seguida, o orador fez uma explanação sobre o papel

da Caixa Econômica Federal, com sua conotação social.' Sugeriu

que, da mesma forma que o Banco do Brasil é o grande instrumento,

para o desenvolvimento do setor agrícola e o BNDES é a grande

alavanca para o desenvolvimento industrial, a Caixa Econômica se
ria o grande instrumento, o grande banco de desenvolvimcntp so
cial deste País - habitação e saneamento básico.

Ao finalizar sua exposição foi' dada continuidttde aos
trabalhos, quando o Sr. Presidente cid Sabóia de Carvalho deu a
palavra ao Constituinte Fernando Gasparian, para iniciar os deba
tes. Respondendo às indagações dos presentes, o Dr. Marcos Freire

referiu-se à regionalização do crédito. Queixou-se das varinveis
que impedem a aplicação de percentuais maiores de recursos em re

gião menos desenvolvidas, Como ocorre com o Corysclho de Desenvol
vimento Social da Caixa Econômica. Este Conselho .não tem ilplicado

50~ de seus r~cu~sos em regiões menos desenvolvidas, pois on Bs

tados do Centro-Sul são mais agressivos e levam recursos quo de
veriüm ser aplicados no Norte, Nordeste c centro-O~ste. Sugere o

orador que consla na Constituição pqrccntual mínimo de alocação
de recursos no Nordeste.
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Depoimento do Dr. Dejandir Dal pasquale - Presidente do Banco Nn

cional de Crédito Cooperativo

Sobre estatização, o Dr. Marcos Freire estabeleceu re
com o contexto cultural do País: Os Constituintes deviam

o momento para definir se a estatização é benéfica para o

o expositor fez ainda ampla explanação sobre os planos
e os projetos que estão sendo desenvolvidos. Com a incorporação
do ex-BNH, a Caixa Econômica Federal transformou-se em um grande

banco de habitação.

Com relação ao controle, o orador sugere que os balan
ços das instituições do setor público, da administração indireta,
poderiam ser submetidos à apreciação das comissões técnicas e do

próprio Congresso Nacional.

O problema, no entanto, vem se tornando crescentemente
complexo pelo fato de que o conceito de dinheiro é cada vez m~is

evasivo. A linha demarcatória ~ntre ativos monetários e [in~ncej

ros tornou-se cada vez mais nítida. O grau de liquidez desses
ativos passou a ser visto como um contínuo, e render ou nào ren

der juros já n~o tem ligaç~o necessária com a liquidez do ~tivo.

Por outro lado, as téanlcas de gestão financeira contraír<tlll con
sideravelmente a demanda de caixa das empresas, reduzindo a<'IUi10
que, em linguagem Keynesiana, se ch<tmou de demanda tr~nHaçion~l

de dinheiro. 1\0 mesmo tempo, a preocupaçJo com a admí nLst r açõo da
estrutura dos ativos, a compcs í çào do portfó] io, crescem cnormo
mente de í mpor t ânc í a para n t otnLí dndc dos <tgenLes oconômí cos ,

Nesse contexto, relembrou que, no passado, havia idéia
clara sobre o que seria dinheiro, isto é, meios de pagamento (di
nheiro em mãos do público e depósitos à vista). Admitindo que mu
danças na oferta d~sse dinheiro e/ou na taxa de juros afetam o
nível da acividade econômica, procurou delimitar campo para a
atuação de uma política monetária. A instituição capacitada para
exercer essa política, segundo a análise de Sua Excelênc1a, é o

Banco Central.

haver política monetária independente da política fiscal. As res
postas a essas duas questões permit~riam definir qual seria o es
tatuto de um Banco Central.

vista e
ativi

dos de-

-...... --

o orador ressalta a im~ortância dos depósitos à
qucstion.a a validade de remunerá-los, porque beneficiam a
dade produtiva e, em um processo inflacionário, há desvio
pósitos à vista para atividades especulativas.

laçA0
avaliar
País;

O expositor enalteceu a validade do cooperativismo, di
zendo que é a maneira de se comercializar e de se produzir em co
mum, mas também de se buscar o crédito em comum.

Ressalta ainda' que é um meio de democratizar o crédito
e o caminho para que o agricultor possa administrar o seu próprio
dinheiro.

Dessa forma, a demanda de dinheiro passou a ligar-se de

maneira extremamente complexa à demanda de todos os demais ati
vos, in~lusive os reais. No caso das economias com inflação per
manente, a interdependência com os ativos reais assume considerá

vel relevo.

Constituição
tanto na área

reestruturaçào

O cooperativismo, segundo o depoente, é o melhor meio
de favorecer os pequenos e mini produtores.

Destaca a atuação do BNCC e sua importância para o

sistema produtivo do Brasil, especialmente no que diz respeito ao
segmento agropecuar10 e à expansão das agr01ndústrias que fora~

criadas através das cooperativas, com apoio do Banco.

Finalmente, ressalta a necessidade de a
reservar espaço para o cooperativismo brasileiro,
da produção, quanto do cr6d1to, do trabalho ou da
rural.

O depoente ressaltou que-o valor dos ativos financeiros
não monetários também é afetado pelo comportamento das autorida
des monetárias. Mais ainda, os títulos emitidos pelo Governo pas
sam na composição das carteiras da maioria dos agentes financei

ros e não-financeiros.

De tudo isso, resulta que. demanda e oferta de dinheiro
estão jnextricavelmente ligadas às atividades financeiras do Go

verno. Carece, portanto, de fundamento imaginar uma política mo
netária desvinculada da política fiscal, um Banco Central agindo
por conta própria, em desacordo com as autoridades que comandam a

política econômico-financeira.

Dos debates com Constituintes constatou-se que o de
poente 6 a favor de que o crédito tenha funçao soc101 c que o

DNCC seja um Danco no topo de grande número de cooperativas de
crédito, aqcntcs do Dunca. Ele cl, inclusive, favorável n pr~vuti

znçi'to do UNCC c ncha quI' seu controle deve passar pnra as coope
rativ.:ls.

O objetivo central da política monetária não é apenas

combater a inflação, mas também contribuir para promover o cres
cimento da renda e do emprego. Para alcançar esses objetivos não

basta assegurar oferta de dinheiro e de outros ativos financeiro?
que viabilizem o financiawento dos investimentos produtivos;
igualmente importante é'desencorajar aquelas atividades espccul~

tivas que tendem a dominar o mundo da intermediação financeira.

Da fala dos Constituintes ressaltou a posição de que
deve constar da Constituição, claramente, as funções do Banco
Central e que a nomeação de sua diretoria deve merecer a aprova

çllo do Congresso Nacional. Há, ainda, aqueles favoráveis à elimi
naçao das cartas-patentes, facilitando a abertura de bancos meno
res e outros favoráveis à estatização do sistema bancário. Toda
via, estas propostas são bastante polêmicas e há muita dúvida se

a adoção dessas proposituras é oportuna.

Depoimento do Dr. Celso Furtado - Ministro de Estado dos Ncyócios

da Cultura

O Ministro Celso Furtado iniciou sua alocução indagando
sobre o significado da política monetária, bem como se poder1a

Para o Ministro Celso Furtado, a principal conseqiiC.nci~

da especulação financeira descontrolada - todas as atividades, (i
nancciras comportam certo grau de especulação - é a brutal eleva
ção d~s taxas de juros, fator de concenLração da renda c do do
sestímulo aos investimentos produtivos.

Na fase dos debates, respondendo às perguntas do Rela
tor Fernando Gasparian sobre a inclusão na Constituição de artigo
proibindo a cobrança de juros reais superiores a 12% anuais, o
Ministro Celso Furtado ressaltou que a questão, hoje em dia, é
vista de outra forma. O depoente acredita que a matéria não seja
assunto para uma Constituição, pelo fato de que hoje dinheiro é
um conceito, uma realidade mutável, em rápida evolução. /loje em
dia, o banco atua em tantas áreas que lhe é perfeitamente possí
vel oferecer outros serviços e, dessa maneíra, cobrar a taxa de
juros de forma mais ou menos indireta. No seu e~tender, isso dc-



veria ser assunto para a política monetária. E o objetivo da po
lítica monetária é a'àdministração das taxas de juros.

Com relação à pergunta do Constituinte Fernando Gaspa
rian, sobre permissão aos bàncos estrangeiros para captarem depó
sitos, o depoente acha muito difícil estabeler disciplina rígida,

cristalizando, dentro de um quadro estrito, o que seja banco do
depósitos, banco de investimentos, banco de negócios, ou banco da
fé, como dizem os franceses. Isso é, hoje em dia, um contínuo

perfeito. Daí a emergência do conglomerado, que se cerca de ou
tras atividades. ASS1m sendo, o depoente é de opinião de que a
legislação com respeito a bancos estrangeiros deve ser uma legIs
lação geral, que cubra todas as formas de atividade bancciria.
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os fundos de origem social-devam se, repassados por organiswos
públicos.

o Prof. Barelli defende a participação da sociedade no
controle do sistema financeiro.

Destaca também a importância do crédito a? setor produ

tivo da economia, para o financiamento do gasto corrente e dos
investimentos de longo prazo. Segundo seu entendimento, caberá ao

Congresso defin1r linhas pr10ritcirias para a ação governamentnl e
mecanismos efetivamente capazes de financiar os gastos inadinveis
nas áreas de educação, saúde e habitação.

Segundo o orador, deveria, ser de competência:

o depoente aprofundou essas questões, ao
perguntas dos CQnstituintes Adroaldo Streck, Mauro
lio Villani.

Depoimento do Professor Walter Darell! - DIEESE

r eapondo r às

Campos e lJasí-

da Uni~o: emitir moeda, fiscalizar as operações de

crédito, de capitalizaç50 e de seguros;

- do Presidente da República lou Presidente do Conselho

de Ministros): encaminhar ao Congresso Nacional, para
aprovação, os nomes dos Diretorés do Banco Central.

o orador fez uma explanação sobre as profundas trans
formações do Sistema Financeiro Nacional, decorrentes do cresci

mento econômico e da maior complexidade das atividades produti
vas. Enfatizou a alteração da participação do Estado e do capital
privado'nacional no sistema. Enquanto na área privada o setor foi
dominado pelos grandes conglomerados, na área oficial a part1ci
pação do Banco do Brasil foi sistematicamente reduzida.

o expositor critica a criação do Banco Central, já que
o Banco do Brasil podia desempenhar a função de banco central.
Cita o exemplo da Inglaterra, onde o Banco'Central é também banco
comercial.

o Prof. Walter Barelli defende a necessidade de harmo
nia entre a execução de política econômica e de administração dos
instrumentos monetários, creditícios e cambiais, que devem ter um
controle social. Segundo seu entendimento, o CMN não tem a repre

sentatividade suficiente para desempenhar este papel.

Esse controle deveria ser exercido por comisslio do Con
gresso, com muita competência para definir a política econômica.

o economista frisa o papel do Banco do I3rasil nnt.es C'

pós-64. Lombra que o papeI desenvolvimentista do Banco residia na
possibilidnde de abrir crédito barato no setor produtivo. 1\1'6n n
r eforma bnnczir In , cnquanto se assistia à f'ormn çõo de congloIllPI".I
dos f i nn noo i ros privados, o nonco elo Brêlsi 1 c ra r cduz i do om Ht..'l1

poder, í nc Ius Ivc IHl dct.c rmí n.tção da taxa b.is í cn do juros ela ('C'()

nomí a.. Segundo o entendimento do Prof. Walter I3arelli, a abcrtura
recém permitida ao Banco do Brasil deverá ser assegurada pelo

Congresso, de forma a manter o processo de fortalecimento dessa
instituição, para. que possa garantir lucros suficientes para ccm

pensar sua atuação social.

o expositor denuncia a atuação indev~da dos bancos ,es

taduais, que mantêm subordinação aos governos estaduais, paril su

prir recursos tributários insuficientes e para fins eleitorais.
Sua sugestão é que o Congresso poderia propor reforma tributária
que garantisse a elevação da receita dos Estados e criasse regras

constitucionais capazes de proteger esses bancos do uso indeVIdo
de seus recursos por'parte dos governadores. Cita como exemplo a

escolha dos diietores dos bancos estaduais, que deveria ocorrer
pelas .Assembléias Legislativas.

Com relação à delimitação das funções dos bancos esta
duais, o orador considera necessário constar da Constituição aue

E a lei federal deverá dispor sobre a constituição e
funcionamento das empresas de crédito, capitalização e segurOs,

em todas as suas modalidades, subordinando-as ao interesse social.

Sobre as taxas de juros, sugere que a usura, em todas

as modalidades, seja punida na forma da lei.

Durante os debates foi levantada a questão da poupança
e o Prof. Walter Barelli criticou seu mecanismo. Lembrou que par
cela das cadernetas de poupança é transferida parfr o Banco Cen
tral, como forma de esterilizar recursos e também de financiar a
dívida interna, enquanto há déficit de moradia no País.

Ainda com relação ao Banco Central, o orador discorda
de sua independência dos objetivos gerais de política econômica,

do planejamento econômico.

Sobre a proposta do Dr. Fernando Gasparian, de limilar
em 12% ao ano a taxa real de juros, o expositor entende que é
restringir demais. Esta matéria deve ser tratada por lei ordiná
ria,

Consid~ra importante a existência de mecanismo const.i
tucional que determine punição a c.rimes contra a economin popu
lar.

Com relação aos bancos' estaduais, o orador é . fàvorávcl
a sua mantrt.cnção , pois acredita que possam s ubor d i na r sua po l íti

ca aos interesses coletivos e trabalhar COQl taxas de' j u r on rnai a

baixns.

Sobre a estatização, ele defende que a atividade bancá
ria é serviço público, e para atingir a finalidade de agente de

desenvolvimento e de controle da taxa de juros precisa eliminar
pr~ticas de especulação. Pode ser exercida por banqueiros priva
dos, desde que vinculada a atividàde bancária a um sentido so

cial.

Depoimento do Dr. I\ndré Franco Montoro Filho - Vice-Presidente do

BNDES

o expositor discorreu sobre o mercado f1nanceiro e sua
eventual regulamentação na nova Const1tuição.

Abordou, também, aspectos ,relaciOnados com o funciona
mento do BNDES e suas subsidiárias FINAME e BNDESPAR, que formam
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o sistema de bancos de deêenvolvimento estaduais e bancos de in

vestimentos.
Depoimento do Professor Carlos Lessa - Diretor do BNDF.S

Ressaltou a importância desse sistema, noticiando quc é
praticamente o único existente no Brasil, de longo prazo, para
financiamento ~e investiment~s, que favorece desde os projetos de
infra-estrutura básica, como os grandes <investidores privados e a
pequenas empresas.

o expositor destacou o imenso poder do sistema finan
ceiro na sociedade econômica contemporânea. Segundo seu entendi
mento, a sociedade deveria regular seu funcionamento, que é deci
sivo na vida econômica contemporânea.

Enalteceu a atuação qo BNDES na adm~nistraçào do

PIS-PASEP, dizendo ser um dos mai; eficientes quanto à aplicação.
rentabilidade e retorno ao trabalhador e à sociedade.

Sobre o ~istema financeiro, esclareceu que o processo
de Lntiermcd Lação financeira é aquele através do qual as pessoas,

·em determinado prazo, com excesso de recursos, se relacionam com
'outras que , no mesmo período, tenham necessidade de recursos para
suas atividades. É, portanto, fundamental para o processo de pro
dução, como o é tanto para o consumo quanto para o í nvcs t í mcnt o ,

, Esclareceu que é um sistema em que inexiste troca de
mercagorias, mas, sim recebimen~os futuros, sendo, portanto, con
diçÕes básicas para a eficiência da. intermediação financeira, a
credibilidade e a confiaça. Para tanto, é necessária a regulamen
tação por parte do setor público.

Entende que ~ssa regulamentaçã9 deve ser feita em bases
estáveis, com regras duradouras, calcadas ~m leis estáveis, e a
lei mais estável é a Lei Magna, a Constituição.

A seu ver, as pessoas e autoridades que participam do
sistema financeiro em funções de direção devem ter certa estabi
lidade nos cargos e, ao mesmo tempo, obrigação de prestar contas
publicamente de seus atos, o que poderia ser feito por meio do

poder legislativo.

Com relação à forma do sifrtema financeiro, o orador de
ferrdeu um sistema m1sto com variantes, capaz de melhor equipoten
cializar os poderes. A preoc?pação maior foi sobre a questão de
na~ureza do controle societário dos operadores e agentes desse
sistema. Segundo entendimento do orador, a participação de empre
sas estrangeiras na economia deveria ser regulamentada pela Cons
tituição.

o Pro~. Carlos Lessa defendeu que os titulares dos
agentes financeiros deveriam operar sob regime especial, que im
plique uma relação de concessão outorgada pelo Pode~ Público ao
operador e que, por sua vez, seja qualificado para operar nos di
yersos mercados que compõem o sistema financeiro.

Outro ponto levantado pelo orador fol o dilema do pro
cesso inflacionário. Segundo ele, este processo levou a um padrão
de competição interbancária, onde a regra fundamental foi a mul
tiplicação de agências para a capturll de "dinheiro em trânsito".
Ressaltou que esta expansão no mímero de agências, em sua dimcn
sào nacional, é relativamente muito pequena na sua corr~laç~o com
o tamanho dos agentes ,produtivos da economia. O autor chamou
atenção para o fato de a organização bancária do País ser dena
justn~n c bnstnntc prccdria. Sug0riu a rcorgnniznçno rio sistema
banori r í o ,

Quanto à aàministação do sistema pelo Estado, o Prof.
Carlos Lessa defendeu a unicidade de comando pelo Poder Legisla
tivo, que deve ter maior capacidade de controlar e conhecer o de
sempenho do subsistema controlador do sistema financeiro.

Entcnde~ também, que a es~rutura a~ual 49 ~itema finan
ceiro nacional permite um funcionamento apropriado parn a situn-

Acredita que a Lei da Usura não é necessária ou bené[i~

ca, outros mecanismos podem ser utilizados para regular os juros
no mercado.

da.

dtve fixar objetivos espe
regras que permitam viabi-

Durante os debates, o Prof. Carlos Lessa defendeu um
avanço no grau de concentração bancária, com um banco oficial e
comercial de grande porte e de 'grande poder de competição para a
escala de empresas industriais e, agr~colas do País. Poderia ser o
Banco do B:as~lõ Defendeu, ainda, que o Banco' do Brasil deveria
ser um banco com capacidade de deter 40% do total das operações
de crédito convencional corrente no País. Segundo entendfmento do

expositor, este Banco fortalecido seria um instrumento eficaz pa
ra as aütoridades monetárias operarem políticas de redução das
taxas de juros e do spread. Seria um instrumento de regulação da

ordem bancária.

o Prof. Carlos Lessa defendeu a criação de um banco lo
cal, operando na faixa dos negócios locais, com a sensibilidade
para operações de natureza comunitária, o qual seria outro ins
trumento de regulação do sistema.

ponto de
e privadas
é adequa-

Quanto à estatização ou privatização, é seu
públicas
Estado -

Para ele, a Constituição não
cíficos ou resultados, mas estabelecer
lizar'tais resultados.

vista que o modelo brasileiro - instituições
~, ao mesmo tempo, poder regulatório forte do

çào.
o orador defendeu a extinção da carta 'patente.

Durante os debates Or. Montoro opinou sobre a validade
da abertura de bancos municipais. Em sua opinião, a idéia preci
saria ser bastante estudada e SÓ com mudanças significativas no
sistema financeiro seria possível a implem~ntação de plano nesse

sentido.

outro ponto abordado pelo depoente, em função dos deba
tes, foi o de ampliar o prazo de financiamentos para investimen
t~s pratica90s pela rede privada de bancos. Entende que SÓ a lon
go prazo algum resultado'poderia ser colhido, mas não acredita

que empréstimos de prazos acima de ~ anos sejam efetW1dos pelos

bancos privados.

- sobre o Banco Central, acha muito difícil sua inde
pendência com relação ao Ministério da Fazenda. Cn-
~~nde que a diretoria d~ve ser de confiança do Presi
dente da República, mas há necessidade de regras es

táveis para o sistema financeir~, o que será poss~vel

com funcionários mais permanentes, bem 'preparados,
bem respaldados nos' seus cargos, como se observa em
alguns países europeus;

- a par da independência relativa do Banco Central,
julga necessário poder de sanção para eventuais des

·mandos. A impunidade tem sido a tônica em casos de
abusos flagrantes e essa práti~a precisa acabar;



acha que o Banco Central e a Comissão de Valores Mo
biliários devem prestar contas ao Poder Legislativo;

- coloca a possibilidad~- de que os membros do Conselho
Monetário Naciônal sejam escolhidos pelo Presidente,
com a aprovação do Legi~lativo; o Banco Central seria
uma conseqüência dessa seleção;

- sobre a entrada do capital estrangeiro no sistema fi
nanceiro, explica que a exper1encia brasileira tem
sido realmente de regras não escritas. O Banco Cen
tral tem regras secretas para regular essa matéria.
Entende que se não é assunto para a.Constituinte.
certa~ente o é para a legislação ordinária. Admite a
existência do capital estrangeiro no sistema, desde
que com participação minoritária, até porque a situa
ção já existe de fato;

- acha que a questão básica do sistema financeiro é dar
cçqt~nuidade ~o nosso proce~so de desenvolvimento.
econômico. Para tanto, ~ preciso criar novos mecanis
mos de financiamento de longo prazo. É favorável a
que a rede privada de bancos participe dos financia

mentos de longo prazo;

dos debates com Constituintes, ficou evidente a posi
ção do orador, favorável ao fortalecimento do mercado
de ações, que deve receber atenção das autoridades
econômicas. Todavia, esse segmento deve, ser muito su
pervisionado e aí entra a atuação competente que a
Comissão de Valores Mobiliários deveria ter.

Finalmente, a troca de informações entre o Dr. Luiz
Correia do Lago e os Constituintes nada mais acrescentou ao seu

depoimento.

Depoimento do Dr. José Flávio Ventrlce Berçott Presidente da
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil

O depoente ressaltou a organização e a constitu~ção do
Sistema Financeiro Nacional. Particularmente referiu-se à carac
terística oligopolista da intermediação financeira. par~ corr.igir
as distorções decorrentes desse fenômeno, solicitou urna normàti
zaçãõ mais efetiva do sistema fina~ceiro. Para o conferencista,
s~m a.intervenção do Estado, a tendência à concentração de renda
é muito acentuada.

Revelou acreditar que é op1n1ao geral que deve haver
uma opção por urna economia de livre mercado, mas com supervisão
pelas autoridades econômicas e atuação governamental que permita
que todas as atividades econômicas se desenvolvam sem ferir o in

teresse social.

O orador ressaltou a importância do sistema financeiro,
corno canalizador de poupança para o investimento. Explicou que a
formação bruta de capital na economia somente foi possível graças
à existência de um sistema financeiro misto, que permite, agrega
do à contribuição de algQma poupança do exterior, o processo de

desenvolvimento que se observou no pós-guerra.

Depoimento do Dr. Luiz Correia do Lago -

Getúlio Vargas

Professor da Pund~c~o o conferencista indicou que, de 1965 em diante, deu-sei
um enorme processo de absorção de pequenos bancos por grandes
grupos do setor. Por outro lado,' sob o pretexto de combate à in
flação, o Banco do Brasil foi obrigàdo a conter suas aplicações,
paradoxalmente à grande expansão de agências no interior do País,
de interesse da política governamental. Em 1981, a participação
do Banco já estava reduzida a 17% do mercado; em mar~o de 198~,

sua participação caía para 7,4%.

Por outro lado, os bancos privados concentraram-se ape
nas nas operações que lhes proporcionariam alta rentab~lidadQ,

deixando para o Estado, ou mais exatamente, para o Banco do Ora
sil, as operações de alto custo J operacional, corno são aquelas
realizadas com mini e pequenos produtores rurais e em regiões
pouco desenvolvidas c fracas economicamente.

Disse, ainda, que a atuação do GoveFno
nanceiro vem sendo processada de forma direta,

prias instituições financeiras do Governo, e de
'através da supervisão das instituiçÕes privadas.

no sistema fi
através das pró

forma indireta

Durante o ano de 1986, dentro de um~ política de forta
lecimento do Danco do Brasil, lutou-se em vão, para que o Danco
pudes~e operar no segmento não-monetário do sistema. Entre as am-
pliações alcançadas, no entanto, apontam-se a instituição da Ca
derneta de Poupança Rural e a autorização do Cartão Ouro e da Pi
nanceira do Banco.

Teceu, adernais, comentários detalhados sobre a ord0m
ecqnômica e financeira do País e deixou transparecer sua ol'iniJo
sobre diversos aspectos, abaixo referidos:

- sobre estatização versus privatizaçno, julga que o
sistema misto é o mais adequado para o futuro;
quanto à Lei de Usura, rélata que se tornou totalmen
te inócua e seria descabida a sua manutenção;
de out~a parte, entende que não cabe à Constituinte
abordar questões de formação dos juros e criar regras
com relação a juros;

- no que se refere à regionalização dos bancos, admite
que não é desejável que bancos de atuação nacional

tenham poder desmesurado, mas a obrigatoriedade de
atuação regional dos bancos de âmbito nacional cria
ria de início certa confusão no sistema financeiro. A
regionalização só seria possível a longo prazo. O te
rna seria tratado por legislação ordinária;
revela que em sua opinião o tópico que realmente de
verá constar da Constituição é a antiga atribuição do
Estado,. da Uni~o, de controlar a emissão da moeda. É

um elemento suficientemente geral para ser considera
do. Em segundo lugar, merece ser fixada a necessidade
de fiscalização de operações financeiras de todos os
tipos, supervisionados pelo Poder Público;

o depoente salientou a importância de se definir com
clareza na Constituição e na legislação ordinária ô papel do Ban
co do Brasil como,agente financeiro do Governo Pederal, suas re
lações com o Tesouro Npcional e o Ba~co Central, bem corno da ad
ministração dos recursos da sociedade brasileira.

o Doutor Flávio Ventrice Ber~ott deixou as seguintes

sugestões para a Constituição:

- Compete ao Congresso Nacional legislar sobre maté

ria financeira.
- As atividades desenvolvidas pelo Sistema Financei

ro Nacional, -exercidas por insti~uições públicas e
privadas, terão caráter predominantemente social.

_ Lei Federal regulará as atividades do Sist~ma Fi

na~ceiro Nacional e assegurará o direcioname~to de
poupanças para o fomento da produção e circulação
das riquezas.

- O Banco do Brasil S.A. é o a~ente finan~eiro do
Governo Federal no tocante à aplicação de recursos
destinados ao fomento das atividades agropecuária,

agroindustrial e de comércio exterior.
_ Reserva-se às instituições financelras públicas a

destinação, por ação direta, dos recursos ~cridos

pela Administra~ão Pública.



Depoimento do Doutor Sérgio Augusto Barcellos, Presidente da Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro

o dep~ente lembrou qúe a Bolsa de Valores do Rio de Ja
neiro tem l46 anos e remonta ao tempo do Império. Atualmente,
ações de 650 empresas são negociadas.

Ressaltou, ademais, que no Brasil ainda é difusa a

idéia de mercado de capltais e sua importância para a capitaliza

ção da empresa privada. Aliás, sua verdadeira dimensão não foi
ainda devidamente compreenqida pelas autoridades governamentais e
a opinião pública, em geral.

Conjunturalm~nte, tornou-se difícil ao Brasil recorrer
às fontes de financiamento externo. Por outro lado, as institui
ções oficiais de crédito do governo, o BNDES, por exemplo, não

podem oferecer recursos para inves~imento a todos os requeren
tes. Caberia, port~nto, ao mercado de capitais assumir o papel de
promotor da captação desses recursos.

Nesse contexto, as bolsas do Rio de Janeiro e de Sào

Paulo teriam relevante papel a des~mpenhar, apesar da forte con
corrência das taxas de juros.

o relator Fernando Gasparian desejou ouvir a'opinião do
Presidente da Dolsa de Valores do Rio de Janeiro sobre a q}leRt~o

da limitação do juro real e sua importância para a criação de um
verdadeiro mercado de capitais.

Em reposta, o depoente afirmou ser impossível Lnvr-s t í r
com a s e l ovndIns Imos t.axas do juros at.un í s , quo hoje t'BlL'\O Sl-

aproximando de mil por cento ao nno, pnra cnpitnl de giro.

o depoente procurou analisar a formação dessa taxa de
juros,. através das determinações diárias do diretor da dívida
pública do Banco Central sobre o valor da taxa, através do qual o

Governo comp'ra dinheiro. Geralmente, o primeiro índice do custo
do dinheiro é a taxa do overnight. A remuneração do dinheiro, de
um dia para o outro (por exemplo a 0,9%) acaba sendo a primeira

taxa a partir da qual as outras se formam, no Brasil. Entào, con
forme o expositor, a prime rat~ brasileira, hoje, é o overnight.

Quem tem recursos depositados no overnigt dispõe de umas facili

dades que na economia real não é possível: liquidez imediata.

Além dessa vantagem, o poupador em overnight é aquinhoado com
0,9% ao dia. Em cima disso, são colocados um percentual referente

à comissão do banqueiro e outro referente ao imposto. A taxa do
overnight acaba sendo anualizada em mil por cento.

Segundo o depoente, o overnight deveria ser penalisa

do. Quem tivesse dinheiro no overnight deveria ganhar menos do
que a inflação prOJetada, uma vez que o overnight é o dinheiro

que não tem uma destinação imediata. Isso, no entanto, não ocor
re. E esta situação é fruto de uma iniciativa governamental. "A
LBC reflete a inflação projetada, que é corrigida diariamente.

Quem a criou não foi o mercado financeiro e quem abre a mesa da
dívida públlca não é o mercado financelro mas sim o Banco Ccn

tral l1
..

Finalmente, respondendo ao Constituinte Fernando Gaspa

rian com relação à taxa de juros reais a 12% anuais, fixados no
texto constitucional, o depoente afirmou creditar "não scr neces

sarlO corrlglr a taxa de juros no Brasil através de um dispositi
vo legal", na Constituição. No seu entender existcm leis ordiná

rias para isso.
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Depoim~nto do Doutor Roberto Konder Bornhausen, Presidente da
Confederação Nacional das Instituições Financeiras

o depoente abordou, incialmente, o sistema financeiro
em geral e os bancos comerciais, em particular. O primeiro aspec

to a ser mencionado foi a responsabilidade das instituições que
atuam no sistema financeiro. Responsabilidade na formação e guar
da da poupança financeira e responsabilidade na transferência de

recursos entre agentes econômicos.

Ressaltou, ademais, a medernização do sistema financei

ro brasileiro, que permitiu à economia brasileira alcançar o pa

tamar de 8ª economia do mundo capitalista.

olJ.tra característica do sistema financeiro é a do "ca
samento de prazo", ~ administração do fluxo de caixa de uma ins

tituição financeira é hoj~ outro dos seus pontos críticos que re
quer cuidado e instrumentalização extremamente sofisticada pa~a

seu acompanhamento.

Sobre taxa de juros, o depoente advogou que os juros

devem ser reais, no sentido de man~er a atratividade para o pou
pador, a f\m de estimulá-lo a realizar uma poupança financeira.
Os juros devem ser os mais baixos possíveis, a fim de estimular o

investimento produtivo por parte das empresas e das pessoas.

Ressaltou o expositor a existência de forte concorrên

cia no sistema financeiro brasileiro. Nesse particular, defendeu
a existência de cartas patentes, como instrumento para salvaguar
dar a responsabilidade nOq meios financeiros. A carta palentg.
vincula-se à necessidade'-ãe' as instituições financeiras receberem
autorização do Governo Federal para seu funcionamento. Essa auto

rização se justificaria porque as instituições lidam com a pou

pança do público. Por outro lado, lembrou o conferencista, as
cartas patentes adquiriram valor' econômico, tornaram-se bem fun

gível, cujo valor deveria ser preservado a fim de não provocar
desequilíbrios no mercado.

O depoente afirmou acreditar que a legislação deveria
permitir a formação de qualquer tipo de instituição financeira.

Os bancos buscariam seguir sua verdadeira vocação, no âmbito~na

cional, regional ou até mesmo local. O depoente é favorável a que
se dê continuidade à organização do sistema financeiro brasilei

ro, onde há convivência entre instituições privadas e públicas.

Na fase dos debates, o Relator Fernando Gasparian soli

citou que O depoente aprofundasse a questão dos juros reais
anuais exorbitantes cobraãos no Brasil. Nesse particular~ se o

sistema bancário poderia voltar a trabalhar com taxas reais em

torno de 6% ao ano.

Respondendo, o depoente referiu-se às.três referências
básicas que servem de balizamento para a fixaçào dos juros: a po

lítica monetária, que determina o nível de liquidez da economia;

d política fiscal, que determina a colocação de títulos públicos
federais no mercado; e a expectativa inflacionária, que pode se

refletir ou pelas taxas pré-fixadas ou através da sua confiabili
dade em relaçào ao indexador que está sendo usado para sUa apli
cação.

Raciocinando com juros reais, ou seja aplieaâos em cima
da correçào monetária, o depoente explicou que" no Brasil, hn UO\a
enormc variedade de taxas. A gama é bastante larga, h;"lRtante
elnstica. O preço pelo qual o dinheirQ tem sido comprado p010 in

termedinrio financeiro varia muito em funç~o dq política fiscal,
política monetária e da expectativa infiacionária. Por outro la
do, os sprcads tnmbém sào variados, desde 1% ao ano até po rcou-



tuais bem mais'elevados, conforme as características das opera
ções, ligadas ao seu ~isco, porte e à destinação. Esses determi
nantes condicionam a grande variação,do spread.

o depoente enfatizou ainda o papel que o mercado desem
penhou na questão da remuneração a~ poupador. Nesse particular, a
atuação do Governo, que coloca no mercado recursos para cobrir
déficit público, acaba sendo o principal ágente determinante do
piso da taxa de juros.

Respondendo a outra pergunta do Relator Fernando Gaspa
rian sobre cartas patentes, o expositor relembrou que há longos
anos, não vêm sendo emitidas novas cartas patentes. P~rtanto, o
processo de expansão ou modificaçãQ do tamanho da rede têm ocor
rido através da compra ~e fundos d~ comércio, por vezes de insti
t~içõé~ ,sinistradas. Ao realizar essas vendas, a autor~dade mlni
miza a perda que o poder público venha a sofrer. O depoente disse
entende:r que essa é uma rEfalidade que se deve reconhecer. "Se se
acha que é a melhor solução ou não, trata-se de um fato que pode
vir a modificar posições que devem ser colocadas, mas que devem,
sem dúvida alguma, levar em consideração essa realidade do fato
economlco, sob p~na de provocar desequilíbrios competitivos entre
agentes econômicos atuando numa mesma área."
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pe, tido 'como banco estadual saudável pelas instituições ofi
ciais, especialmente o Ministério da Fazenda e Banco Central.

Entendeu ser oportuno e absolutamente necessário para o
País conviver com um sistema misto composto por bancos públicos e
privados.

Ressaltou, também, a importância dos bancos estaduais
como instrumento de desenvolvimento dos governos estaduais, mas
considerou ~ecessários mecanismos que impeçam ou dificultem a
utilização desses bancos para fins político-eleitorais.

Ponderou ser equivocãda a comparação dos bancos esta
duais com os bancos privados, pois enquanto estes se preocupam
basicamente com a lucratividade de' seu capital, aqueles têm com
promisso social, desempenham função social.

Entende que a Constituição Federal dev~ definir o Con
selho Monetário Nacional como órgão normatizador do Sistema Fi
nanceiro Nacional. Nesse sentido o Conselho Monetário Nacional
deverá elaborar os normativos que dizem respeito à atividade fi
nanceira, os quais só teriam vigência após a aprovação do Con
gresso Nacional.

Depoimento do Dr. Ruy I\ltenfelder, Diretor da Federação e Centro
das'1nàústrias do Estado de São Paulo - FIESP/CIESP

Ponderou que o Conselho Monetário Nacional deverá ser
composto por vários segmentos da sociedade, cujos representantes
teriam seus nomes submetidos à aprovação do Congresso Nacional.
Assim, as formas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, re
ferendados,pelo Congresso Nacional, seriam representativos da
vontade popular.

Na fase dos debates destacou que a limitação das taxas
de juros é realmente necessária para disciplinar o ganho absurdo
por alguns p~rticipantes'do sistema fin~nceiro; disse concordar
com a tese de que, enHuanto o overnight persistir cqm ganho supe
rior à inflação, nenhum empresário optará pela alocação de seus
recursos em ,atividades produtivas. Em seu entender, isto deverá
ser corrigido.

o Constituinte José Carlos Vasconcelos solicitou o ~

recer do expositor sobre a proposta do Relator Fernando Gasparian
de incluir-se no texto constitucional artigo que limite a taxa de
juros reais a 12% ao ano. Em resposta, o depoente afirmou que a
inclusão de tal dispositivo na Constituição inviabilizaria a ad
ministrção econômico-financeira do País, que deve ser feita pela
autoridad7 m~netária, com a flexibilidade e a capacidade de ad~p

taç~o.à conju~~ura econômica. nacional. Lembrou o expositor que a
economia é extremamente dinâmica,' sendo afetadil por fatorl's in
ternos, que fogem até mesmo ao controle da autoridade, e também
por fatores externos, com efeitos que nào podem deixar de ser
considerados. I\demilis, nào hri como obr í qa r o dot.oncor de uma pou
~ança financeira a sujeitar-se a determinado nível de taXil. O de
tento~ da poupança financeira buscará outros ativos e sua ·melhor
conveniência, .o que foge totalmente à capacidade de determinação,

através de qualquer legislação.

O'Constituinte João Macha?o Rollemberg fez a seguinte

indagação: "Inflaçã'o aumenta a lucratividade dos bancos? Os ban
cós no período de inflação ganham mais ou g~nham menos ? A soqie
dade brasi;leira ganha mais ou ganha menos com a inflação ?"

aprovado
dinâmica

o Conselho Monetário deverá ter um regimento interno,
pelo Congresso Nacional, com atribuições para atender a

do sistema financeiro.

a regulaçào
funcionllmC'n

da mDedu f' u

que dela se
bcrn-cst.:-tr 50-

Em resposta à questão da rentabilidade, o expositor en
fatizou que é um dever mínimo do banco preservar sua poupança.
Pareceu ao depoente ser uma pretensão justa do poupador querer,
como patamar básico, preservar o poder de sua poupança. A infla
ção, segundo a op'iniào do expositor; faz c~m que toda a sociedade
perca., Ela é um mal extremamente danoso para o País. Todo~ saem
perdendo. Com relação à pergunta, se no sistema bancário a ln[la

ção aumenta ou diminui a lucratividade, respondeu que o nível de
inflação tem interferência nesse processo de lucratividade, embo
ra ele, mercadologicamente, sofra variações e repasse aos usuá
rios e aos beneficiários do serviço, ao longo do processo infla
cionarlo. Insistiu em afirmar que nenhum agente econômico sai be

neficiado pelo proce~so inflacionário.

Depoimento do Doutor Antonio Carlos Borges Freire - Presidente do

Banco do Estado de Sergipe

Incialmente teceu comentários gerais sobre as políticas
adotadãs, a atuação e funcionamento do Banco do Estado de Sergi-

No entender do depoente, estão entrelagadas as duas
questÕes para as quais está sendo solicitada sua manifestação.

A primeira, trata da conveniência de se incluir em nos
sa futura Constituição, normas sobre o siste~a financeiro .para
todos os setores da economia e da sociedade brasileira. Para o
depoenté, justifica-se plenamente essa inclusão, na medida .em que
grande parte dos problemas econômicos que o País vem enfrentando,
especialmente a inflação crônica e elevada, que dificulta imensa
mente os investimentos necessários a assegurar um desenvolvimento
constante e equilibrado para nosso País, se deve, principalmente

ao desequilíbrio de nossas finanças, especialmente no setor
público~,e à falta de uma política monetária definida em [unçào
das reais necessidades de nossa economia.

A função primordial de um Banco Central é
da quantidade de moeda em circulação na economia e o
to do sistema financeiro. A establlidade do valor
conseqüente manutenção do poder aqulsitivo daqueles
utilizam sào essenciais ao desenvolvimento e ao
cial. Sempre que a emissão de moeda se expande acima do cresci
mento do produto de nossa economia, tem-se como resultado o acir
ramento da inflação.



Para que a autoridade monetária do Banco Central possa
ser efetivamente exerc~da, considera o depoente fundamental que
~

sua atuação' seja i~dependente. Nem a autoridade nem a política
mone~ária podem ficar a reboque do Poder Executivo e da política
fisc·al. Caso concrãr Io , sua ação será sempre no sentido de !!an
cionar a inflação, com a emissão de moeda e de títulós evoluindo
muito acima das possibilidades aa economia, num quadro de insta
bilidade que alcança todos os setores.

Diante dessa realidade, ~onsidera o expositor fundamen
tal assegurar, na nova Constituiçãó, a independência rlo Banco
Central, com a finalidade de executar uma. política monetária que
vise, ,acima de tudo, a preservação ~o valor da moeda e a estrutu
r~ção do sistema fi~anceiro com base em critério de mercado, onde
predominam a livre concorrê?cia e a permanência, em nosso País,
dos centros de decisões. Nesse sentido, considera que o Presi
dente do Banco Central do Brasil deve ser indicado pelo Presiden
te da República, com um mandato por tempo indeterminado, através
de aprovação do Senado Federal.

O Conselho Monetário Nacional seria presidido pelo Pre
sidente do Banco Central, com seus membros escolhidos pelo Presi
dente da República em igual número entre representa~tes da ini
ciativa privada e QO governo. A atividade do Conselho Monetário
Nacional, a ser definida na Constituição, incluiria a regulamen
tação dos mercados financeiros e de capitais e de suas institui
ções, operações e serviços, além da'normatização das atividades
cambiais com o setor externo. Tanto a emissão de moeda quanto a
coordenação e o controle de crédito e à disciplina das institui
ções financeiras de suas operações ~ serviços devem ser de compe
tência e~plusiva da União.

Depo-imento do Professor Dionísio Dias' Carneiro - Pontifícill Uni
versidade Católica do Rio de Janeiro

A idéia de autoridade monetária em seu conceito moderno
'deriva das instituições inglesas, com as funções reguladoras do

Banco da Inglaterra, no século XIX~ Em meados do século XIX, ha
via cGntrovérsia entre os teóricos ~m torno das funções apropria

da~ para o Banco da Inglaterra, se seriam predominantemente vol
tadas para impedir a monetaF~zação excessiva das reservas metáli
cas, que se acumulavam como resultado dos saldos do balanço de
pagamentos, ou se cumpririam a função de impedir que as crises de
liquidez do sistema bancário redundassem em crises econômicas. Na

realidade, ambas as funções são características ~os bancos .cen
trais modernos e foram refletidas nos dois departamentos tradi
cionais do Banco da Inglaterra: o Currency Departament e o Liqui
dity Departament.

~ir ~ohn Hicks, economista inglês, afirmou certa vêz
que se a sociedade inglesa tivesse consciência do poder atribuído
ao Banco dá Inglaterra, jamais permitiria tamanho poder nas m~os

de simples funcionários. Conclui-se; portanto, que tal poder deve
existir na medida em que o Banco Central tiver de impedir crises
de liquidez' no sistema financeiro. O remédio é controlá-lo, para
nã~ permitir disfunções, cobrar resultados e ensejar correções de
rumo, sempre que houver comporta~ento discrepllnte do desejável
pelos representllntes da sociedade.

O 'poder d~ regular, socorrer e gerir o sistema (inan
ceiro não .é, entretanto, a única razão para que se almeje maior
controle social sobre a atuação do Banco Central. A outra razão é
cbvíament;e sua condição de banqueiro do governo, ou seja, sua ca
pacidade de financiar o gasto público. Com este papel, o Banco

Central possibilita ào governo. liberdade de pedir emprestado, sem
co~sulta ou autorização do Congresso, para gastar mais do que ar
~eca.ja em tributos<

As organizações políticas modernas têm encontrado for

mas diversas de exercer o controle político sobre o Banco Cen
tral. Nos regimes parlamentaristas, a subordinação do Banco Cen

tral ao Parlamento pode ser do tipo indireto, como par~e do poder
executivo. Assim, por exemplo, o presidente do Banco do Japão é
nomeado pelg. Ministro da Fazenda, .como qualquer funcionário su-
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bordinado ao Mini~tério. O Ministro tem ainda a atribuição de di
tar as diretrizes de atuação do Banco Central. Em regimes presi
dencialistas, como o peruano ou o norte-americano, desenvolve
ram-se formas de controle direto do Banco Centrql pelo Congresso,
que vão desde a aprovação do nome do Presidente até o estabeleci
mento de forma de supervisão permanente da atuação do Banco Cen
tral, pe~o Congresso ou por meio de comissões permanentes do Con
gresso, com a finalidade de inquirir sobre a ação do Banco Cen
tral e ap~ovar diretrizes gerais de política financeira, No caso
dos EUA, o Sistema de Reserva Federal é considerado órgão do po
der Legislativo, subordinado ao con~resso.

Na tradição brasileira, o Banco Central tem sido consi
deFado como forma de o poder executivo tomar medidas necessárias
para- corrigir com agilidade problemas na área econômico-(inilllcpi
ra. Todavia, embora nos últimos vinte e dois anos o governo dis
pusesse de meios para alterar a lcg~slação, não os utilizou para
imprimir estabilidade ao sistema: Os argum~ntos (avoráveis aos
requisitos de agilidade, portanto, têm sido falaciosos: na maio
ria dos casos em que se recorreu à "àgilidade" os abusos resulta-
ram ãaquilp que os anglos-saxões denominam de "accountabilityR,
ou seja, da não prestação de contas, pela autoridade, de suas
ações à sociedade. Com freqüência, tais abusos puderam ser come
tidos durante.longo intervalo de tempo, à falta de meçanismo con
trolador, que exija da autoridade executiva esclarecimentos.

Reconhecido este ponto, urge a revisão das condições de
equilíbrio entre os requisitos de agilidade da ação do executivo
e a necessidade de preservar o poder fiscalizatório dos represen
tantes eleitos pela sociedade, à'luz da experiência orasileira
nos últimos vinte anos.

Em resumo. temos três questões: as formas de escolha e
demissão das autoridades monetárias, os mecanismos de supervisão
de sua atuação pela sociedade em tempo hábil, a fim de que possam
ser evitados desvios de responsabilidade, e a capacidade do exe
cutivo, em geral, e das autoridades monetárias, em particular,
para lesgislar sobre matéria econômica-financeira. As formas
at~ais não se mostram eficientes, nem para evitar crises e escân
dalos· financeiros, nem para promover estabilidade nas relações
financeiras da economia. Resultaram, por outro lado, da acumula
ção de um poder extraordinário, conferido a funcionários do poddr
executivo, ao lado de exígua capacidade de controle da sociedade

sobre assuntos que afetam a vida diária dos cidadãos, sobre medi
das que potencialmente provoc~m grande distribuição de riqueza,
em geral às custas dos cofres públicos e em benefício dos segmen

tos mais protegidos pelo sistema econômico.

Finalment~, o depoente referiu-se a atuação do Estado
como agente regulador (hoje ainda manifestamente excessiva, 5ub
metcnqo a economia privada a desnecessário elenco de conLroles).
Nesse particular, caberia expressa previsão constitucional quanto

'à delegaçi'io, mediante lei federal, de poderes regul;'\mcntilrl'5 às
autnrquins, tendo em vista a supcrnçrio dü tese - a nosso v~r nna

crônica e derivada de inte~pretaçào P4ramente literal do art. Bl,
111, da vigente Constituição - segundo a qual o Presidente dll .Re
pública detém privativam~nte o poder de regulamentar leis ou -de
cretos. Com efeito, em quase togos os países ocidentais mais
adiantados, verifi~a-se tendência crescente no sentido de delegar
a determinadas agências reguladoras, descen~ralizadas e indepen

dentes do Executivo, o poder de regulamentar leis' de conteúdo
econômico e de fiscalizar sua obediência, no exercício de seu po
der de pOlícia.

Ao prever expressamente a possibilidade de tal delega
ção, entende~os que caberá à futura Const1tuição o estabelecimen
to de determinados requisitos visando a dotar tais agências regu

ladoras de efetiva autonomia política. Nessa linha, poderá ser de
grande. utilidade, por exemplo, a eliminação da esdrúxula fig~ra

da demissibilidade "ad nutumR dos diretores de entidades públi
cas, infelizmente entre nós institueionalizada. Da mesma forma,
seria importante que os diretores de tais agências tivessem seus
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nomes previamente aprovados pelo Congresso Nacional, visando a
legitimar sua atuação. Tais medidas poderiam acarretar maior in
dependência política das entidades da administração indire~a,

frente ao Poder Executivo, particularmente daquelas encarregaàas
da regulação de determinadas atividades econômicas, -permi tindo
sua institucionalização como efetivos órgãos da sociedade e n~o

apenas do governo.

Depoimento do Dr. Flávio Teles de Menezes - Presidente da Socie
dade Rural Brasileira

No entender do Doutor Flávio Teles de Menezes, a mudan
ça a se processar deve ser no sentido de que haja menor ingerên

cia do Estado na captação e destinação d~poupança do público.

Defendeu a necessidade de uma desregulamentação e libe
ralização do setor financeiro privado (fim das cartas-patentes),
autorização par~ bancos regionais, casas bancárias e cooperativas
de crédito; e da redução da tributação sobre as operações finan
ceiras. Ressaltou a necessidade de aperfeiçoamento de seguro de

crédito.

raSi

t'vis-a-vis'l 05 demais

comércio, agricultu
maiores conglomerados
financeiras de menor

a conveniência de se incluir na Constituição dispOSltivo que re
gule tal matéria.

5} encarecimento do custo financeiro das atividades
produtivas que arcam, em última instância, com a to

talidade da tributação sobre as opera~pes financei-

Quanto à segunda questão, a ordem econômica deve prever
regras claras específicas no sentido de assegurar o livre funcio
namento dos mercados, protegendo a economia popular e a poupança
nacional dos acordos de grupos e promovendo a concorrência entre
os agentes econômicos.

~poimento do Dr. Eduardo da Rocha Azevedo, Presidente da Dol~a

le Valores de São Paulo.

Finalmente, o depoente acrescentou uma úitima palavra
sobre os casos especiais de setores carentes de recursos porque
de baixa capitalização, como a agricultura, por exemplo, ou os
que por sua importância social como a construção de habitações
populares, merecem tratamento excepcional. A seu ver, caberia
nesses casos, a formulação de políticas específicas, através de
lei complementar, prevista na Constituição, amparadas por dota
ções orçamentárias próprias. E deu cpmo exemplo o crédito rural
para investimentos em melhoria de eficiência produtiva e expansão
de culturas de interesse ecpnômico o~ social para o país, que re
ceberiam aJgum tipo de benefício de redução no custo financeiro,
via_ programa especial aprovado em lei pel~Congresso Nacional,
com recursos orçamentários concomitantementc-previstos.

o conferencista apontou, inicialmente, algumas contra
dições no desenvolvimento capitalista brasileiro. Citou, ainda,
de um lado, a existência do próspero parque industrial diversifi
cado e economicamente importante e, de outro, a incapacidade des
se mesmo parque industrial de implementar projetos de investimen
to de longo prazo, em consequência de uma realidade econômica
dramaticamente instável, perturbada por pressões inflacionárias,
arta volatilidade das taxas de juros e seguidas mudanças no rumo
da política econômica. Essa natureza contraditória do capitalismo
brasileiro é particularmente observável no-si~tema financeiro e
no mercado de capita~s.

o depoente citou um fator institucional para a inefi
ciência do mercado de ações no Brasil. Trata-se das grandes per
turbações provenientes de mudanças erráticas e às vezes desastra
das de política econômica, muitas das quais implementadas sem
consulta prévia às lideranças do mercado.

Sem um mínimo de estabil~dade e de-coerência na deter
minação das regras que devem orientar seu funcionamento, o merca~

do perde credibilidade, estreita sua liquidez e não pode cumprir
com eficiência seus objetivos discriminados acima.

preci
enten
em que

sobre

3} maximização de lucros do setor
setores econômicos .( indústria,
ra, consumidores) e

o
dos

"vis-a-vis". as instituições
porte;

4} funcionamento imperfeito do mercado, dado o reduzido
grau de concorrência hqje verificado, e eliminação
de riscos para o investidor financeiro, protegido
pela correção -monetária;

Como se verifica, uma extensa e profunda reforma
sa ser levada a efeito no setor financeiro, no Brasil. No
der do depoente, surgem, então, duas questões principais:

sentido deve ser orientada a reforma do setor financeiro e

6} transferência de recursos financeiros do interior do
-País-para os grandes centros financeiros, dada a

inexistência de instituições regionais ou cooperati
vas de créd1to.

I} utilização de poupança nacional pelo setor público
da economia para iobertura de seus desequilíbrios
orçamentários;

2} cartorialização do setor privado financeiro, impe

dindo a livre concorrência, reduzindo a eficiência
do sistema e vinculando a responsabilidade do Go
verno Federal pelos insucessos ou insol\'êndâ de em-
presas do setor;

o Doutor Flávio Teles de Menezes ressaltou, inicialmen
te, algumas caraterísticas específicas que, no seu entender, me- ~
recem uma análise crítica, por ocasião da formulação das reg~as

básicas da nova Constituição. São elas:

- o a Lto nível de estatü,ação de alguns segmentos (Ban
cos Comerciais, Bancos de Desenvolvimento, Institui
ções detentoras de poupança);

- reduzido número de instituições financeiras, com con
centração-de recursos e operações em empresas de mé
dio e grande porte, de caráter nacional.

A partir desse cenário, o conferencista tirou as se
guintes conclusões:

Sobre a primeira questão, o depoente aduziu que tudo

indica que o caminho a seguir é o da progres~iva liberalização e
democratlzaçào do Sistema Financeiro Nacional. É a maior concor
rência que leva os preços a se ajustarem no sentido da queda.
Também o mercado financeiro, se reduzido o grau de estatizaçào da
poupança nacional c se abertas as possibilidades de.intermC'diilçào
a custos operacionais mais baixos por bancos regionais ou coope
rativas de crédito, pode oferecer substanciais reduções no custo

do dinheiro. Por outro .lado, a redução da tributação sobre as
operações financeiras deve levar a uma correspondente queda nas
t axas reais de aplicação do sistema.

o depoente propôs a reformulação da Lei 6.385/76, nos
seg~intes termos: toda a política relacionada com o mercado de

ações é de atribuição exclusiva da Comissão de Valores Mobiliá
ribs. Esta, contudo, passaria a incluir em seu colegiado, além do
presidente e dois diretores executivos - designados pelo Ministro
da Fazenda mais quatro representantes: Q ~residente do Banco
Central, o Presidente do BNDESPAR, Secretário Executivo do Fundo
Nacional de,Desenvolvlmento e o S~cretário Geral do Minfstério da
Fazenda.

Ao colegiado caberia a fixação da política global para
o mercado de capitais, enquanto instrumento da política econômica



de Governo. Dadas as novas atribuições da CVM no â~bito dessa

proposta, o depoente acredita que sua sede deva localizar-se em
Brasília, enquanto que as atividades cotidianas de fiscalização
do mercado, bem como a implementação das decisões emanadas do co
legiado,-deverão ser cumpridas pela área execut1va do órgão, dada
a natureza especificamente administrativa dessas atividades.

-40 -

petições, denúncias ou quaisquer outras
manifestações, diretamente ao Congresso
Nacional, ao Judiciário ou a qualquer ór
gilo do '~xecutivo, na condição de membro
do CMN.

- na diretoria
sentante do
vância no
órgão;

Depoimento do Professor Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, di!

Pont:ifícia Universidade Católica de São Paulo

Para o economista, o sistema financeiro nacional apre
senca graves problemas, de difícil superação nas normas Lns t at.u
<:ionais. Os problemas estão ligados "em boa medida com a natureza
liberalmente usuária que caracteriza o c~pital hancá~io privado
no país"; com a legislação autoritária' que permite ao Banco Cen
tral atuar sem qualquer controle democrático, seja na administra
ção da dívida pública, da assistência aos bancos privados, das
oper-ações cambiais etc; com o papel, praticamente sancionado pe
làs polític~ec6nômicasdos ~inistérios da área, desempenhado pe
lo Conselho Monetário Nacional; com a ineficiência do sistema mo
netéírio privado, no que diz respeito "às funções necesse r aas ao
desempenho de uma economia capitalista", não viabilizando-crédi
tos de médio e longo prazo para o setor produtivo e preocupan
do-se unicamente em maximizar o próprio lucro, fugindo dos riscos
de financiar os empreendimentos produtivos.

E!ltende que a Constituição "deve consagrar algumils nor
mas básicas que fundamentam a elaboração da legislação .ordinnria
volt.ada para a reforma do sistema financeiro ••• ", dentro dc pa
drões democráticos e de desenvolvimento econômico e social.

Propõe as 'seguintes normas constitucionais:

Art. - A atividade de intermediaç~o financeira tem ca
ráter social e deve subord~nar-se às metas de desenvol
vimento econômico e' social e de diminuição das desi

gualdades regionais.

parágrafo Único - Quando exercida pela iniciati
va privada, a obtenção d~ lucro na intermediação finan
ceira não poõe ferir os objetivos referidos neste arti

go.

Art. - O Banco Central do Brasil responde pela execução
~a política monetária e cambial, de acordo com o dis
posto na lei orçamentária federal e nos Planos de De
senvolvimento'aprovados peló Congresso Nacional.

Parágrafo Único - O Banco Central terá sua ati
vidade regulamentada por Lei ordinária do Congresso Na
cional, ao qual está subordi~ado e deverá prestar con

tas regularmente na forma da Lei.

Art. - O Conselho Monetário Nacional-CMN é um colegiado
paritário, composto em terços iguais por representantes
do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da sociedade

civil. Cabe ao CMN analisar as políticas de natureza
monetári~, cambial e financeiras em geral, apresentar
proposições e expressar os interesses dos oiversos seg

mentos sociais.

~ 12 - Cabe ao Congresso Nacional a indicação
dos representantes da sociedade clvi1 no

CMN.

$ 22 - A lei assegurará a cada membro do CMN o
direito de, mesmo em minoria, apresentar

Depoimento do Dr. Ué1io Cesar Bontempo, representante da I\tinOC j '1

ção do~ Funcionários da Banco Central

A Associação dos Funcionários do Banco Central, através
do economista Hélio Cesar Bontempo, colocou em debate: 1) as dis
torções nas diretrizes das reformas financeiras após 1964;' 2) a
questão do endividamento público e a 7voluÇão do sistema flnan
ceiro nacional; 3) a évolução dos Orçamentos Monetário e Fiscal;

4) O pqpel do Banco Central e as reformad recentes no si~tema fi
nanceiro nacional.

O depoente entende que:

o Conselho Monetário Nacional, como órgão máx~mo do
Sistema, deve continuar normatizando e controlando a. .
atuação dos agentes financeiros. -Contudo, o órgào de-
ve ter "uma posição representativa dos diversos seg
mentos sociais", inclusive a representação paritnria
àutônoma dos trabalhadores através de suas entidades
de classe. Objetiva-se com isso "~emocratizar a admi
nistração da política econômica";

do Banco Central deve haver um "reprp
funcionalismo", objetivando melhor ob,,<)r
desempenho~das atribuições legais daquele,

- o Banco Central deve continuar executando operações
de fomento, mas que "somente aprel3ente em sUa cont..

bilidade operações típicas da instituiçilo". N<.!HSC

sentido, ".. s operações de fomento, como ,as lig..d.w no

passivo externo do Governo Federal e outras decorren
tes da política econômica.adotada, seriam aprer.enta
das separadamente, de forma a constituir uma contabi
lidade e orçamento autônomos, administrados pelo Ban
co Central a partir das diretrizes de órgãos ~ Esta
do." A separação contábil proporcionaria "maior
transparência contábil das contas típicas do Danco
Central e daquelas decorrentes da política econom1
calO; tornar-se-ia .clar,? à sociedade quem fàz o quê,
como e onde estão sendo aplicados os recursos públi
cos (tributários e não tributários);

compete-à sociedade julgar "se os objetivos de cres
cimento. econômico e redução das injustiças sociai~

são passíveis de serem obtidos através de uma políti
ca monetária subordinada à política fiscal, OU por
intermédio do ~ontrole quantitativo sobre a oferta_

monetária".

Depoimento do Dr. João do Carmo Oliveira, do Instituto de P1ane

jamento'Econômico e Social - IPEA/SEPLI\N

Para o economista João do Carmo Oliveira, "o desenca
deamento do processo de reordenamento finan~eiro do Governo Fede
ral - que começou com os primeiros movimentos de uma nova reforma



bancária, a partir da eliminação da conta movimento do Banco Cen
tral do Brasil no Banco do Brasil, pa~sando pela transfor~ação do
Banco Çentral em ~utoridade Monetá~ia típica e culminando com a
criação da Secretaria do Tesouro Nacional - é uma reorientação
dos mecanismos imprescindíveis, se se pretende retomar o tão ne
ces~ário ,controle das Receitàs e Despesas do Governo Federal."
Ressalta, porém, que "esse processo não estará completado en

quanto a Secretaria do Tesouro não c~nseguir resgatar na prática
o princl.pl.o do Caixa Único do Governo." Vale dizer, enquanto o
Banco Central for competente para adiantar recursos ao Governo
Federal em suas operações de foment~ e em 'outras decorrentes da
execução política e ecopômica que adotar.

A segunda questão exposta pelo depoente refere-se ~ in
terferência da Lei Complementar n2 12 no processo de reordenamcn
to das finanças públicas e no princípio da universalidade que de
veria ser contçmplado no Orçamento Geral da União. A Lei Comple
mentar n2 12 'permite que o Banco Central e o Conselho Monetilrio
Nacional administrem a dívida mobiliária da União, com todos os
poderes o, portanto, sem qualquer participaçào do Congre!lso Na
cional. "Enquanto o espírito dessa L~i continuar como oricntaçjo
básica da administração financéirâ do Governo, difieillll~'lltL' se
conse9u~rá imp~ementar, como mecanismo duradouro, os princípios
de Caixa Único e de universalid?de orçnmentária."
,O Dr. João do Carmo concluiu que:

-. Constituinte se apresenta como uma oportunidade
ímpar" para que sej~ revogada a Lei Complementar n2
12;

• revogação daquela Lei 'Complementar permitirá a im
plementação simultânea e definitiva dos dois mecanis
mos requeridos para o reordenamento financeiro do Go
verno Federal: 1)'0 càixa ~nico do Poder Executivo;
2) a universalidade do Orçamento Geral da União;

o reord,enamento das" fi-nanlj'as púbLí.cas" poderá ocorrer
após a revogação daquela Lei Complemenear, "desde que
se faça a transferência do controle total da dívida
pública para a Secretaria do Tesouro Nacional";

com isso, restaurar-se-iam a efetIvidade e legitimi
dade das políticas fiscal e de dívida pública, a in
dependência da política monetária e por fim, mas não
menos importante, o Poder Legislativo resgataria uma

de suas inalienáveis prerrogativas numa sociedade de
mocrática': decidir sobre a origem e destino dos re
cursos públicos coletados, enfim, da coletividade.

Depoimento do Dr. Adhemar Schardong, Presidentc da Central de
Cooperativas de Crédito do 'Rio Grande do Sul

o depo\:!nte iniciou sua con'ferêincia com a análise do que
teria ocorrido com o setor primário, em felação ao modelo econô
mico, nos últimos 20 anos. Nesse períodd" os setores secundário e
terciário muniram-se de instrumentos, dentro do próprio sl.stema,
que permitem a drenagem de recursos do setor primárl.o para outros
segmentos da economia. Prova é que, no Rio Grande do Sul, 66'. dos
recursos aplicados, nas diversas formas :oferecidas pelos mcrcados

de capitais e financeiro, s~o gerados diretà ou indiretamente pe
lo setor 'primário. E naquele Estado,- a agricultura e a pecuária
compõem 82% desse setor. A própria natureza da captação desses
recursos conflita com o sistema de crédito rural; que estahelece
ta~as diferenciadas que impossibilitam ao banco comerclal, seja
ele público ou privado, reinvestir no setor de orlgem esses re
cursos. Em função disso, e também vislumbrando a queda grndativa
de subsídios, de 1960 para cá, as lideranças rurais começnrnm a
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se preocupar' com o futuro do crédito agrícola no Pais. Dos três
setores da economia, o único que ainda não dispõe de instituição
financeira que administre os recursos oriundos de seu· produto é O

setor primário.

o depoente externou o desejo dos agricultores de udmi
nistrarem os recursos gerados em sua atividade, através <Ius coo
perat.Ivas de crédito rural. Entretanto, por estar o s Lst crna fi
nanceiro nacional atrelado quase que exclusivamente às no rmas do
Poder Executivo, essas cooperativas hoje não têm condições de de
senvolvimento.

Entende o depoente que,a instituição financeira deve

ser instrumento propulsor do prógr~sso, através da prestação de
aervi90s e da administração de recursos de terceiros. Basta uma
anális~ dos balanços dessas instituições para perceber a origem
de seus recursos. Na sua opinião, a União deve colocar a institui
ção financeira no seu devido papel junto à sociedade, e não per
mitir sua transformação em manipuladora de papéis indutores do
endividamento do campo.

Durante os debates, o tonstituinte Adroaldo Streck per
guntou ao depoente se as medidas que preconizava seriam suficien
tes para da~ às cooperativas de crédito condições de desenvolver,

de forma ampla, sua .atividade social. O depoente afirmou que não
seriam suficientes. Entendia, ademais, que a nova Constitul.ção
não poderia abrigar todos os itens reivindicados pelas cooperati
vas, mas que a legislação ordinária, ao regular o sistema finan
ceiro na~ional, também disporia sobre as cooperativas de crédi
to. Nesse particular, a classe reivindica um novo Banco Nacional
de Crédito Cooperativo. Para o depoente, o sistema cooperativo de
crédito precisa organizar-se a nível nacional e regional, para

que tenha eficiência na administração de seus recursos e os mes
mos direitos'dos bancos comerciais.

Depoimento do Oro Theófilo de Azeredó Santos, eX-Presi<1<'nt... da
Federação Brasileira das Associações de Bancos - FEBRABAN

O expositor ressáltou, em primeiro lugar, que a legis
lação sobre o mercado financeiro e de capitais já é, por lei,
prerrogativa do Congresso Nacional. A Constituição atual, como as
anteriores, atribui ao 'Congresso Nacional o poder de legislar so
bre Direito Comercial. Para o sistem~ financeiro, mercadô rinan
ceiro e de capitais, qualquer matéria que envolva alteraçao do

texto legal, compete ao Congresso N;cional. Dizer-se que resolu
ção do Banco Central extrapola o poder que lhe é conferido, pois
o Banco passa a legislar, é problema, a seu ver, que merece da
Constituinte uma solução definitiva.

o segundo aspecto ressaltado pelo pepoente refer~-se ao
ponto levantado pelo Constituinte Fernando Gasparian, sobre o
problema de estatização. Nesse particular, aludiu a bancos geri~

dos pelo.PMDB, pelo PFL e pelo PDT, na administração do Governa
dor Brizola, no Rio de Janeiro. Recordando-se de uma reunião que

teve com o Governador - defensor da estatizaçào -, disse-lhe: "O
Senhor verificará na prática que vai administrar um banco e a sua
taxa de juros será maior que a dos bancos privados". O Governndo~

teria respondido: "Bom, mas comigo não acontecer~ isso l
' . Na rea

lidade, se o custo de captação do banco subia, como podia cobrar

mais barato que os outros? O expositor concluiu, a respeito, que
não é a ideologia que vai mudar o fato econômico. Os bancos udml
nistrndos pelo PMDB, pelo PFL e pelo' PDT não conseguirum rcdu z í r
a taxa de juros. NJo porque não quissessem, mas por ser a taxa de
juros conseqüência de vários fatos, dentre os quais, o principul
é a Ln Ll a ção ,

Outro assunto abordado pelo depoente foi o orçamento
brasileiro, que, na verdade, são três: orçamento monetário, orça-



mento fiscaL e orçamento das estatais. É obrigação do Congresso
~provar o Orçamento, controlá-lo e fiscalizá-lo. Assim, uma fun
ção importante da Constituinte é trazer para o texto constitucio
nal o orçamento único, indivisível, transparente, onde figurem
todas as recei~as e todas as despesas, que não seja alterado por
nenhum tipo de orçamento. Se for importante, caberá ao Congresso
Nac~onal alterá-lo. Não será, porém, uma decisão pessoal do Ban~o

Ce~tral, do Ba~co do Brasil, ou até'decórrenta de pressão de ca
ráter polít.i.co.
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DES como sendo organismo raríssimo no mundo. Fundado em 1952, o
Banco dedica-se, como agente de fomento, a propiciar meios - não
apenas financeiros, mas até mesmo orientação administrativa e
técnica àqueles que queiram inve~tir. Trata-se de empresa que
compõe, juntamente co~ a Caixa Econômica Federal e o Banco ão
Brasil, cada u~a com sua característica própria, o tripé ~ásico

da ~tuação do poder público em termos de irrigação dos recursos
financeiros.

O conferencista informou que, em 1987, o BNDES tem a
seu cargo a aplicação de cerca de oito bilhões de dólares, quan
tia expressiva, mesmo em termos mundiais. Apenas inferior, em
bancos de sua concepção, ao próprio Banco Mundial, mas superior
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.

À pergunta do constituinte João Machado Rollemberg so
bre corno deveria funcionar o Banco Central, o depoente informou
acreditar que a participação do Congresso deveria ater-se à agi
lização do Banco, através das leis ordinárias. O legislativo
participaria de alguma Eorma da escolha dos dirigentes do Banco
Central, mas, no seu entender, a responsabilidade final deve ser
do Exc;cutivo.

O Relator Fernando Gasparian referiu-se ao alto custo
do sistema financeiro, que está onerando a produção, pois os ban-,
cos privados estão cobrando, para descontos dó duplicatas, 17~ ao
mês - que, anualizados, equivalem 835% ao ano. Para ele, o BNDES
é o único banco atualmente que pode, . em termos nacionais, ser
considerado um estabelecimento eficiente, porque onera os finan
ciamentos pouco além da inflação. Em termos reais, sua taxa é de
8%, 9% ou 10%, enquanto o sistema bancário, em geral, e sempre
para recursos'a curto prazo, cobra e~ torno de 50%. O Relator re
feriu-se, então às idéias de estatização do sistema bancário bra
sileiro, fim do sistema cartorial existente no sistema financeiro
privado e tabelamento dos juros reais em J2% ao ano.

o depoente entende que a escolha do presidente do Banco
Central deve ser fe~ta pelo Congresso Nacional, com mandato de
prazo certo. O Cong~esso Nacional deve ter também o poder de des
tituí-lo, no caso de ocorrer fato grave, através de moção de des
confiança. Mas, só nesse caso.

O depoente afirmou que, no Brasil, não há monopólio no
sist,ema financeiro. Tanto não há monopólio que quem mais empresta
ao País é o Banco do Brasil e quem mais capta é também esse ban
co. 'Então, se há monopólio, é estatal, pois 'ao Banco do Brasil
somam-se os bancos estaduais.

sobre o chamado sistema cartorial dos bancos brasilei
ros, o depoente admitiu que se deve discutir, ou até mesmo deci
dir, a venda de cartas patentes para a abertura do sistema. Sua
conclusão, porém, é que se forem abertos novos bancos, a taxa de
juros não cairá. Pelo contrário, subirá.

Dcppimento do Dr. Márcio Fortes, Presidente do Banco Nacioo;,1 da

Desenvolvimento Econômico e social-BNDES

Na opinião do depoente, o· texto constitucional deve
preservar o sistema financeiro privado, bem como o caráter de
ve~dadeira concessão do Estado para o exercício da intermediação
financeira. Deve igualmente preservar.e fortalecer instituições
duradouras e sólidas do mercado financeiro.

e r eaLçou
Relator

2%.

O aepoente manteve ~ua opinião sobre os bancos privados
que o BNDES só pode praticar as taxas referidas pelo

porque usa ,os recursos do PIS/PASEP e cobra um spread de

Para o depoente, a existência de entidades financeiras
de comando privado é fundamental para a manutenção e o aperfei-;
çoamento do sistema democrático. Na ausência de tais institui
ções, a gangorra política e a administração do sistema financeiro

oficial poderiam punir ou estimular, com objetivos menos técni
Cos, aqueles que, em determinados momentos da história est1vessem

em campos opostos à política econômica. em vigor.

......... :::.- 1iV ~
De ou~ro lado, o fortalecimento do sistema financeiro

oficial é fundamental para o equilíbrio regulador do mercado de_
custos e dos recursos financeiros, o exercício das políticas eco
nômí cas e financeiras a cargo do Estado e, sobretudo, permitir
condições de financiamento às atividades econômicas que não te
nham viabilidade compatível com a rentabilidade e os riscos ine
rcnees ao sistema financeiro privado.

O'depoente concitou os senhores Constituintes a forta
lecel~em o BNDES e estimularem a formação de outras entidades que,
espec:ializadas em investimentos de longo prazo, pudessem traba
lhnr desvinculadas das naturais injunções conjunturais.

O depoente acredita qu~.o Banco Ce~tral do Brasil deve
obedecer a uma orientação constitucional, em primeiro lugar, e a

leis Q~dinárias, em segundo lu~~r, al~m de ter liberdade para o
ágil exercíçio das atividades inerentes a sua funçã~ no sistema
financeiro.

Na fase dos debates, o Constituinte Adroald~ Streck 'de

sejou saber onde se sit-uaria o BNDES, na estrutura que o preceito
constitucionªl haverá d~ determi~ãr. O depoente referiu-se ao BN-

Depoimento do Dr. Ney Castro Alves. Presidente da I\ssoc"";[1o ,Ias
Empresas Distribuidoras de Valores

Inicialmente, o expositor definiu o papel das empresas
distribuidoras de valores no processo de desenvolvimento e disse

que o progresso de uma nação se obtém ~om o investimento. Diante
do alto grau de endividamento externo, ?o caso do Brasil, a pou
pança interna passa á assumir'papel preponderante nesse processo.
O sistema de distribuição no país, constituído pelas empresas dIs
tribuidoras de valores, corretoras de valores e pelos bancos de
i~vestimento, canaliza esses recursos voluntários da população pa
ra capitalizar as empresas abertas. Estas, por sua vez, eram res
ponsáveis, conforme levantamento feito pelo Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais-IBMEC em 1985, por mais-de um milhã~ de em
pregos diretos e por mais de dois milhões de empregos indiretos,
bem como pelo recolhimento de 55% dos impostos do País, 26~ de to

da a exportação e por 46% de todos os investimentos feitos em má
quinas e instalações.

Destacou o dinamismo do setor financeiro como investidor
em tecnologia, principalmente no setor de inform~tica, concluindo

que os serviços financeiros podem influir também no aumento da ge
ração de novos empregos.

Solicitou da Subcomissão atenção ao mercado de c.ip i tai,:,
por sua qualidade de grande mobilizador da poupança n.ic í ona l ,
Acrescentou que o setor espera a criação, pelo Legislativo, <I .. ml'
didas eficient~s para modernizar o sistema financeiro c a ~conomia

do país, mediante r oçuLanrcntiação da aplicação das reservas tl:cni
eas de empresas de capitalização.
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mundial
as pró
se tor-

detentor

Durante o debate, o Re~ator Fernando Gasparian levantou
• questão dos juros reais, muito. altos, que podem prejudicar o
crese!mento do mercado de capitais, além da questão dos bancos re
gionais envolvendo o problema das cartas patentes. O depoente res
pondeu que 05 juros reais deveriam ser compatíveis com o razoável
para a economia. No que se refere às cartas patentes, opinou que o
ideal seria estabel~cer condições mínimas de funcionamento para
qualquer instituição financeira e introduzir um sistema de fundos,
como está sendo propo;to pela Comissão Cqnsultiva de Mercado de
Capitais-COMEC reunindo uma porcent~gem de todos os negoc1os, as
sim dispensando recursos do Governo. Concordou ainda, com o Cons
tituinte Walmor de Luca, no tocante ao rigor da punição aos que
cometerem irregularidades financeiras ou causarem escândalos fi

nanceiros.

Depoim~nto do Dr. José Carlos Jacinto Camp0s, Vice-Presidente da
Associação Brasileira de Bancos Comerciais

Inicialmente, o expositor fez 'urna rápida explicação so
hre a hssociàção Brasileird de Bancos Comerciais-ABBC, fundada em

1982 - reunindo bancos de médio e pequeno porte .- com o obJetivo
de orientar o sistema financeiro de forma menos concentraoa e
mais concorrencial. Destacou a importância dos ~ancos de pequeno

e médio port.e, como agentes crue evitam a formação e a atuação de
monopólios e oligopólios, além de proporcionarem apoio às empre
sas de menor porte •

.. - .. "

Questionando sohre de que maneir~ deva ser tratado o
sist.ema financeiro numa Constitu~ção, se de forma específica e

normativa ou ae modo genérico e suhstantivo, o expositor ohservou

que a Constituição deve estahele~er apenas preceitos fundamen
tais, refletindo a filosofia econômica do País, a partir da qual
venham a ser elaboraoas leis ordinárias, normas, regulamentos e

dispositivos que atendam ao dinamismo da socienade.

Deixou clara a sua disposição de defesa consciente da
prevalência da livre iniciativa, sem excessiva intervenção do Es
taoo através de regulamentações indiscriminadas. A presença do

Est.aoo, opinou ele, deve limitar-se a esforços ele complementação
nos setores estratégicos e de infra-est.rutura.

Depoimento do Or. Jackson Peréira,-Yice-Presidente da Associaçà2

Brasil'ei ra ele Sancre Comerci:ais

Após rápida análise do sistema financeiro, para mostrar
a participação dos bancos comerciais, o Dr. Jackson Pereira defi
niu a filosofia dos pequenos e médios bancôs corno sendo de aten
dimento personalizado e de relacionamento profissional semelhante
ao de urna consultoria prestada às comunidades.

bilidade compatível- com seu funcionamento, sem a delimitação das

áreas de atuação.

Salientou, também, a concorrência entre os bancos re

gionais e os grandes bancos. O expositor esclareceu que o proble
ma 6 maior nas regiões subdesenvolvidas, onde a concorrência dos
grandes bancos chega a ser predatória. Sugeriu, por isso, a cria
çl10 de mecanismo que desse aos bancos a liberdade de se consti
tuírem- e de buscarem as regiões de atuação de acordo com a sua
característica, ou seja, bancos' de atacado, voltados para pessoas

jurídicas, ou de varejo,. para pessoas físicas. Enfatizou tamb":m a
necessidade de se limitar o acesso dos grandes bancos nos gsta

dos.

o Relator Fernando Gasparian reforçou a idéid du expu
sitor, acrescentando o exempló do sistema norte-americanu, unde

os bancos dos estados mais pobres tem a sua área de atuaç~o, mas
nlIo estão impedidos de ir ao atacado, no interbancário, pegar os
recursos de que a região p~ecisa. O expositor concluiu que o caso
ainda requer. análise e estudos técnicos.

'0 Constituinte Luís Gushi~en observou que a Constituin
te ~ao teria condições de definir essa limitação dos grande .ban

cqs, de modo que caberia aos representantes do, setor reali7ar es
tudos que o~ientassem tal definição.

Respondendo à pergunta do Relator Fernando Gasparian,
acerca da eliminaç~o da carta p'atente. o depoente considera salu
tar o desaparecimento da carta patente para o desenvolvimento do
mercado. Ela representa, hoje em d~a, um ônus elevado para os
bancos que a adquirem. Corno, no momento, o setor não tem alterna
tivas a' oferecer, prometeu posterior análise e apresentação de
sugestões.

Depoimento do Dr. Salvador Vairo, Vice-Presidente da Asnociaçho
Brasileira de Bancos Comerciais

Oepoimrnto elo Or. F'ernnndo Bosa Carramaschi, da Associaçóin N;t<:i 0

nal de Corretoras de Valores

Considerando que as id~ias da Entidade já foram devida
mente expostàs, o depoente preferiu não se manifestar.

O expositor, após sit~ar ~_Brasil no panorama
,em termos territoriais e demográficos, com pro'jcção para
ximas cinco décadas, apontou- a potencialidade de o Brasil
nar um dos maiores mercados internos do mundo, bem corno
de PIB superior ao dos Estados Unidos.

O depoente considera de fundamental importância a inde
pendência do Banco Central corno autoridade monetária, subordinado
apenas ao Congresso Nacional, desde que este recebesse da Consti
tuinte um mecanismo que agilizasse sua atuação. O presidente do
,Banco Central, segundo o expositor, não deveria ter mandato coin
cidente com o do Presidente da República.

çlIo dos

berdade

No que se refere aos bancos regionais, defendeu a posi
m~dios e pequenos bancos, no sentido de reivindicar ll

para colocar agências em praças que lhes permitam renta-

No que se refere à maneira de financiar o crescimento
desejado, citou o exemplo dos Estados Unidos, onde a base da es
trutura de financiamento das grandes empresas é alimentada pelo

pequeno investidor, apontando, assim, a necessidade de as-~mpre

sas brasileira~ também serem financiadas adequadamente pelo cap1
tal de risco, eliminando-se a dependência de investimentos SUbS1
diados pelo paternalismo estatal. Mencionou, também, o ?specto
positivo do sistema ~e bolsas, pelo fato de oferecer à soc\edade
recurso de julgamento público e democrático do desempenho ele ~ada

um e de todos os investimentos do País.
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cos a observar
itens do Estatuto
dos empréstimos às
bancos.

Lamentou o fato de o mercado acionário nunca ter sido
prioritário neste País e a atuação.do Governo, que pode S0r cl~s

sificada de inibidora, em v í r.cudc de aplicação de t axaçõos c pcna
liza,.ões. Acrescentou que o volume de neçoc ros caiu de 15 mil por
dia, em abril de 1986, para os atuais 6 mil por dia.

Alertou que as mud~nçn~ bruscas do ambiente C'cnnamico
provocam a nalural migraçào das poupanças para áreas não-produti
vas da economia. Manifestou o desejo de seu setor ter libcrdndc
pnrn ilgiliz.:lr os invcntirncntos, o que cl..c considera ser o prC'BfiU

posto fundamental pa rn li connot Ictaçao do morcndo.xíc Loneir í o ,

. Na fase de debâtes, o Constituinte Lúís Gushiken formu
lou ,au~s perguntas: al como poderia ftinciohar um banco de investi

ment~ no Br~sil?; bl como ~elhor~r ~~ercado,de capita~s? Com re
laçãl:> aos banc~s de in~v:estim~ritos, o Dr.· Car r amas ch I ~videl)çiou .a
difi'=uldade de cana l í aaçao de recursos a longo .prazo,' em dccor rôn

cia das altas .taxas de juros é da p~ópria falta de re.cu·rsos. 'R~;~

pondendo à segunda questão, considerou fundamental a abertura do
mercado de capitais que, atual~ente, está muito concentrado, com
poucos especialistas participantes, em desproporção ~o'númcro mui
~o grande de acionistas, numa razão de 3do mil participantes
atuantes para oito milhões de acionistas.

Depoimento dó Dr. Pedro Cascaes l'ilhp, Presidente da Con r('floraçào

Nacional das "Micro e Pequenas Empresas

No entender do expositor, os pequenos e micro empresá
rios constituem uma das classes mais afetadas pela atua1 conjun
tura econômico-financeira. Como a dificuldade de acesso ao crédi
to e às formas de capitalização representa sério problema, defen
deu ,~ necessidade de garantir àquelés empresários acesso a pro
gramas.de recursos anunciados pelo Governo. Sugeriu que os bancos
regionais, mais ligados às comunidades locais, passassem a ter
papel ativo nesses programa~, como emprestadores e tomadores de
reçursos.

Solicitou a criação de mecanismo que obrigasse os ban
as leis vigentes. Citou, como exemplo, um dos
da Microempresa, que determina a isenção do IOF

microempresas, simplesmente ignorado pelos

Quanto ao controle do Congresso sobre decisões do Danco

Central, o expositor deu pleno apoio a essa sugestão, enfntizando
que e) clima de instabilidade e de indefinição das doc Ls õcs toma
das por órgãos diversos só concorrem para criar efeitos noqn t í vos

no s.ot.or , Salientou também as dificuldades geradas pelo retorno
da cor roçao monetária e conseqüente elevação das taxas de duros.

Terminou seu depoimento solicitando da Subcomiss~o que
O pequeno e o microempresariado fossem reconhecidos pelu Consti
tuinte como (ator importante de estabilidnde social.

Na fase de debates, respondendo à pergunta do Consti

~uinte Adroaldo Streck sobre a convivência entre governo e empre
sários, o expositor relatou experiência pessoal, quando de sua
participação na Comissão de Pequenas Empresas, da Organização In
ternacional do Trabalho. Nesse particular, o nível da legislação
brasileira ~elativa está abaixo do de muitos países da Ásia,

África e América Latina. Enfatizou, citando os exemplos da Itália
e da França, a necessidade de o Governo, mediante legislação ade

qu~dd, contribuir para o nascimento de pequenas e microempresas,

a.fim de preservar a·estabilidade sócial.

Às indagações do Constituinte Luís Gushiken, o expos~~

tor'destacou a importância da capitalização das empresas, através
do mercado de capitais. Referiu-se ao Programa de Aposentador'ia

do Trabalhador, com a sugestão de que todos os sindicatos aderis
sem a essa' iniciativa.

Depoimento do Dr. Lúiz Octávio dá Motta Veiga, Presidente da CO
missão'de Valores Mobiliários - CVM

~depoente mostrou-se favorável à inclusão, na nova
Constituição, de dispositivos acerca do mercado financeiro no

e

sentido de traçar linhas gerais e básicas de seu funcionamento •
Considera, no e~tanto, inconvéniente a porme~órização, tais como
forma, extensão e modalidades,de operações das instituiçõe~.

Referindo-se à' Comissão'de"Valores Mobiliários, expii~_. .' ~ - . "~.

cou que foi 'criada ém 1976, pela Lei n 2 6385. Vinculada ao Minis-
tério da Fazenda, tem por objetivo 'básico oferecer ~o ;ercado'de'
valores mobiliários condições de segurança e desenvolvimento.
Funciona co~o colegi~do'composto por quatro diretores ~ um presi
dente. A r·esponsablÍ.idade pela admini'stração'da casa é do pres,!:' ~
dente, enquanto as nórmas, instruções'e de~isões são todas ~l~~
giadas. Sugeriu que os diretores e o presidente da Comissão ti
vessem seus nomes aprovados pelo Congresso Nacional com mandato
fixo por lei.

Na fase de debates, em resposta a pergunta formulada
pelo Constituinte Darcy Deitos, acerca da aprovação pelo Congres-' 
so dos nomes dos integrantes do colegiado da CVM~ o expositor en
fati zou que os nomes deveriam ser aprovados para um mandato de
termi nado'. Acrescentou que não concorda com a forma de co l cq i ndo
proposta pelo Dr. Eduardo Rocha Azevedo, por entender qU0 a co~

ccbida pela CVM dá mais autonomia, com uma estrutura adequadn pa

ra o mercado.

Diante das críticas do Relator Fernando GaSptlrian. li
atuação da Comissão de Valores Mobiljários, que não estaria poli
ciando devidamente o mercado acionário, permitindo - exemplo de

caso recente - a colocação no mercado de ações por valores vinte
vezes maiores do que valem hoje, O Presidente da CVM respondeu

que )a foi aberto um inquérito admi~istrativo, com a indiciaçao
dos bancos e da empre~a que coordenaram o lançamento. Ao informar

que a CVM está tentando definir a responsabilidade pela confecç40
da ,projeção de lucros dessas ações e su~ divulgação, acrescentou

que as punições, quando aplicadás, sâo aquelas' estabele~idas em
lei. Esclareceu ainda que, pela deliberação n 2 13 da CVM,~s em
presas e aa instituições financeiras são co-responsáveis por toda

informação que chega ao público durante o prazo de lançamento das
ações.

Quanto à punlçao de envolvidos em delitos no sistema
financeiio - questão também. levantada pelo Constituinte Walmor de
Luca - o depoente ressaltou a necessidade de, na esteira da Cons
tituinte, se reelaborar a Lei n2 6.385, no sentido de dar ao ór
gão fiscalizador poderes para aplicar multas condizentes com os
ganhos daqueles que fraudam o mercado de valores mobiliários.

Depoimento do Dr. Eros Roberto' Grau, Professor Ct.tednítico ele Di

reito Financeiro da USP

Ipicialmente, o conferencista definiu-se a favor de o

Texto Constitucional abrigar as disposições relacionadas à orde

nação do s ís t ema financeiro. Para que se tenha uma Constituição
legítima, entende o professor, pressupõe-se o estabelecimento de
um sistema de planej~me~to, ou seja, uma superintendência de pla

nejamento ao lado de um conselho nacional de .planejamento, desa

trelados do'Poder Executivo.



o depoente sustentou a tese de que é fundamental sepa
rar as atividades dQ.Banco Central e do Conselho Monetário Nacio
nal. por entender que as funções desse Conselho Monetário devem
Ber atribuídas a um órgão autônomo, com poderes normativos, in
cluindo a regulação da moeda e do crédito. Esse órgão normativo
autônomo seria composto por membros nbmeados pelo Presidente da
República, após ~pr~vação peio Congresso Nacional. Ministros de

Estado e servidores públicos sem as garantias de estabilidade,
portanto demissíveis ad nutum, não deveriam participar desse co
legiado normativo.

Segundo o dep?ente. as decisões a respeito das políti
cas· de crédito, de moeda ~ de câmb~o deveriam ser sempre deCini~

das de'mo,do que se l,hes assegurasse plena coerênci'a com os - obje
'tivos do plano econÔlllico, I\"derna i's. as funções, cxccut i V"IS devem.
aer desenvolvidas por um ór9~o tipo 'Banco Centràl, de mod~ "a se
ostabelecer har~nla entre os poderes.

- 45--

o sistema deve aplicar os meios financeiros para a
expansão das forças produtivas, através das políticas
de crédito e câmbio, bem_como de polític& monetária;

~ o orçamento monetário, ãuntamente com 05 orçamentos
anuad s ou plurianuais' de, investimentos, devem ser
aprovadós em lei consagrada pelo Texto Constitucio
nal,

- o poder judiciário poderi determinar a suspensão do
sigilo bancário, tendo-se em vista a apuração de atos

-, de violaçã~ da le! ou de fraude.

'Aércscentou'que-seria também necessarJO que a política'
,trIbutáriâ. cons~9éa~se~os pripcípios relativos à seletivid~dc.d~

imposiçãõ tr~butá~ia~ de~m~d~ a ~sscgúrar-a formação de poupan-

çàs.

Com relaçfo às.taxas de juros •. o expositor acha pcrCei~

~amente possível_c'adequado tipificar a& cobranças extorsiVas de'
j~os ~omo~~anifest~ção'deab~so do pod7r e~onômico. com o resta-
belecimento,de.penalidades para tais abu~os._ '

Ao definir as linhas básicas do sistema finaóceiro den
tro~do T~xtO'Cpnstitucional. o expôsitor ,considera fundamental
que se ponderem 05 seguintes pontos:

_ o sistema deve ser estruturado por lei, de modo a as
segurar a formação, captação e segurança das poupan

ças,

',- .,

'Na-fase,de debates, a Con~tituinte ·D~rcy. Deitos, se
guindo a li"nha de .pcnsàmcntCl d~ ex~osÚ:or de quéasent'idilcles Ci-'

nnncclras deveriam cumprir uma funç~o so~i~l, perguntou sobre ~

conveniência ou nno da estati7.açn~, no sentido ae ela'poder cau
slIr' inslabilidilcle no mcccado, O .depoente explicou que n 01'ç.10 da
estatizaçào está na possibilidaqc de: ~Q) estatizar para trnns
f~rmar em serviço, público: - e, 2Q ) estatizar para simplesmente
transferir a titularidade do capital do setor privado para o se
tor público. sem alterar' as regras do exercício da atividade. A

primeira possibilidade, segundo o e~positor, constituiria um re
gime especial, na médida em que a atividade financeir~ é uma ati
vidade de interesse social.
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