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Constituinte e 
defesa do consumidor 

3 . 

LUIZ AMARAL 
Especial para o CORREIO 

« Os governos 
desenvolver, 

devem 
refor

çar ou manter uma politi
c a firme de proteção ao 

consumidor"... . "Os go-
t vemos devem prover ou 

' m a n t e r u m a i n f r a -
estrutura adequada para 

.desenvolver, implemen-
' tar e orientar a política de 

proteção ao consumi
dor"... . "Os governos de
vem intensificar os seus 
esforços para prevenir 

'^práticas que sejam preju
diciais aos interesses eco-

•fnômicos dos consumido-
' ' res"... . "Os governos de-
•f vem adotar ou manter 

normas que definam cla
ramente responsabilida
de do produtor"... . "Os 

^•governos devem, dentro 
;de seu próprio contexto 
1 nacional, incentivar a for

mulação e a implementa-
- "ção pelo comércio, em 

cooperação com as orga-
*í>-nizações de consumido-

-res, de códigos de comer-
< realização e outras tran

sações comerciais, a fim 

• <>de garantir uma proteção 
i apropriada para o consu-
-vmidor"... . "Os governos 

devem incentivar e ga
r a n t i r a disponibilidade 
de infra-estrutura para 

Xtes tar e garantir a segu-
j . rança, a qualidade e de-
" sempenho dos bens e ser

viços essenciais para o 
consumidor"... . "Os go
vernos devem desenvol
ver ou incentivar o desen
volvimento de programas 

*de educação e informa
ção para o consumidor 

; em geral...". 
Após dois anos de dis

cussão e negociações com 
o Conselho Social Econó
mico, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas ado-

. tou, por consenso, em 
" 09.04.85, essa série de nor

mas internacionais para 
r^ proteção do consumidor 

' (Resolução 39/248/85). 
3" "Esta Resolução deve ser 

• vista como uma das mais 
1 ' importantes realizações 
4 da 39a Seção (da ONU) na 

área económica...", as-
oi^sim o representante da 
siSuécia definiu aquela 

.preocupação das Nações 
r t Unidas. 
c * 

Há outras diretrizes im
portantes, como é o caso 

^ das palavras de Tancredo 
Neves: "Não pode o Po
der Público progredir ao 
tempo em que a defesa do 

consumidor resumia-se a 
uma legislação de defesa 

a chamada economia popu-
* lar...". "Felizmente no 

Brasil não vingaram as 
teses que deduziam a de
fesa do consumidor a me
ra função fiscalizadora, 
fonte de mal-entendidos e 
desconfianças entre as 
forças da produção e do 
consumo". (Câmara dos 
Deputados, 21.11.84). Há 

' ainda a advertência do 
' próprio Presidente Sar-

ney: "Uma política efeti-
va de proteção ao consu
midor não pode ser enten
dida como uma ação con
tra as forças de produção 
e distribuição. Ela deve 
representar em verdade 
uma salutar busca de 
equilíbrio e justiça social, 
com incisivo respeito aos 
direitos humanos, e deve 
se dirigir, punitivamente, 
somente àqueles que vio
lem esses ideais" (insta
lação do CNDC, em ju
lho/85 ). Como se vê o Pre
sidente Sarney já fizera 
antes a opção pelos po
bres e desfavorecidos, eis 
que o consumidor é, por 
definição, o que está des
favorecido na relação de 
consumo, ou seja, é o hi-
posuficiente, tal como, o 
trabalhador frente ao em
pregador, tendo em vista 
a necessidade (não de 
consumo) de trabalho. 
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Sem embargo, o que se 
tem feito, no Brasil, de 
efetivo para a consecução 
daquelas diretrizes? Na
da, sobretudo nas regiões 
Nordeste e Norte, mas há 
felizes exceções. O brasi
leiro do Norte/Nordeste 
tem, enquanto consumi
dor, interesses e direitos 
apenas formais (saúde x 
lejte e sucos duvidosos, 
por e x e m p l o ) e os 
brasileiros-consumidores 
do Sul/Sudeste têm sua 
integridade física e men
tal garant idas (PRO-
CONs, Juizado de Peque
nas Causas, Polícia e Pro
motoria especiais). O que 
dizer, por outro lado, das 
incitações ao crime e a 
desobediência civil (pelo 
quê muitos operários já 
foram processados até há 
pouco) que campeiam em 
nossos dias, tudo em fran
co desrespeito às leis (Lei 
Delegada n" 04, de Econo
mia Popular, Código Pe
nal etc). 

Em quase dois anos de 
existência o CNDC, en
quanto pôde, estudou e 
encaminhou muitas reco
mendações para que se 
efetivassem aquelas dire
trizes de redução, em últi
ma análise, do largo fosso 
que separa entre nós, o 
processo económico (8a 

economia mundial) do 
progresso social. Quais os 
direitos universais do 
consumidor que o Brasil 
acolhe efetivamente? Em 
nossa Constituição futura 
certamente se garantirá. 

no capítulo da ordem eco
nómica e social, os direi
tos mínimos do consumi
dor, reconhecidos univer
salmente pela ONU (vide 
Constituição Portuguesa 
e Espanhola: art. 110 e 
51). 

Uma das recomenda
ções do CNDC foi o "en
xugamento" da verdadei
ra Torre de Babel (31 ór
gãos, distribuídos por cin
co ministérios) que á a 
defesa, ou melhor, a sim
ples fiscalização em prol 
da população consumido
ra. Encomendou-se estu
dos à Fundação João Pi
nheiro, remetidos a vá
rios setores do governo 
federal (inclusive, Secre
taria de Administração 
da Presidência da Repú
blica, Casa Civil, SE-
PLAN, e t c ) . Outra su
gestão do CNDC foi o 
aperfeiçoamento e atuali-
zação para posterior con
solidação do enorme e 
desconexo conjunto de 
leis e isso começou-se a 
realizar com base na obra 
"Relações de Consumo" 
(Ed. do MJ) nessa tarefa 
andou-se até onde nos foi 
possível. Na reunião do 
CNDC de novembro de 
1985, foi sugerida a des
centralização da SUNAB 
e que a COBAL se voltas
se para as periferias e ci
dades do interior, deixan
do as áreas nobres e ricas 
para os supermercados 
particulares (intervenção 
estatal na ordem econó
mica legítima é para rea
lizar a justiça social e não 
para concorrer com a ini
ciativa privada). Todas 
essas resoluções foram 
t o m a d a s p e r a n t e os 
ministros-conselheiros, 
dirigentes dos órgãos em 
questão e lideranças do 
setor, num ambiente de 
nascente democratização 
económica. 

Começava-se, assim, 
(em maio de 1985) dar 
contornos à política na
cional de defesa do consu
midor, sobretudo com 
realce para o "consumi
dor menos favorecido" 
(art. 2", III, do Dec. 
91.469, de 24.07.85). A ne
cessár ia desobstrução 
(legal e institucional) da 
iniciativa privada e eco
nomia de mercado, a re
dução dos gastos públi
cos, (31 órgãos gastam 
mais que apenas 01 bem 
equipado) tudo isso pas
sa, e não é incompatível, 
pela formulação de uma 
eficiente e séria política 
de proteção ao consumi
dor brasileiro, na qual a 
questão preço é apenas 
parte de um todo. Por isso 
é que, a criação de órgãos 
ou sistema nacional (ou 
que nome venha ter) de 
mera fiscalização de pre
ços apenas, não pode ser 
bem vista. Estabilizados 
os preços, o que tal estru
tura burocrática ficaria 
fazendo, a não ser torcer 
para o retorno da corrida 
de preços para justificar 
sua manutenção: ê a nos
sa cultura inflacionária 
resistindo. 

As autoridades e princi
palmente os constituintes 
não devem e não podem 
se deixar confundir. A 
inadiável política defesa 
do consumidor não é in
compatível com a livre 
iniciativa privada, ou 
com a desejável econo
mia de mercado, nada 
tem a ver com a inconve
niente intervenção (con
correncial) do Estado na 
economia. Tem isso sim, 
muito a ver com a justiça 
social, com direitos hu
manos e com democracia 
económica. E necessário, 
pois, que o consumidor 
seja capacitado a atuar 
com consciência, respon
sabilidade e liberdade no 
mercado e isto è função 
primordial do Estado, co
mo se verifica nas nor
mas das Nações Unidas. 
Não pode mais haver ho
nestas ou racionais con
testações a essa linha de 
atuaçâo governamental, 
que é comum a todos os 
países chamados civiliza
dos (vide México, Vene
zuela, Costa Rica...) exa-
tamente por ser uma ne
cess idade econômico-
social. A restrição psico-
ideológica do empresa-
riado e sobretudo do go
verno à expressão "defe
sa do consumidor" era 
característica da velha 
república. Os "fiscais do 
Presidente" (todos os 
consumidores brasilei
ros), na conjuntura atual, 
apenas pedem, como pré
mio de consolação, a pro
messa de que o governo 
se empenhará pelos seus 
direitos e interesses, pelo 
menos isso. 

Há mais de 50 anos 
(20.11.36) o Jornal "O 
Globo" publicava maté
ria sobre os desencontros 
de autoridades e consu
midores acerca do con
trole de preços com o se
guinte título: "Povo está 
entregue à sua própria 
sorte". Com a palavra os 
senhores constituintes, os 
novos governadores e os 
n o s s o s M i n i s t r o s . 
(06.02.87). 

*LUIZ AMARAL é Secretário Executivo 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. 
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LUIZ MARQUES 

Amaral Netto ( t ) provoca risos e protestos ao exigir a liderança da minoria, 

Lobby da CNBB 
tem até agência 

"A emenda que convocou 
a Constituinte fala em fun
cionamento livre e sobera
no. Ora, como funcionar so
beranamente com limites. 
E como funcionar livre
mente, por exemplo, com 
as medidas de emergência, 
cuja aplicação está previs
ta na atual Constituição". 
Este é um trecho de um dos 
boletins diários sobre a 
Constituinte que a comis
são designada pela Confe
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para 
acompanhar os trabalhos 
da Constituinte está distri
buindo. 

Através da " A N A " . 
Agência de Notícias Alter
nativa, os boletins diários 
— com interpretação do fa
to politico mais importante 
do dia — são enviados por 
telex aos jornais e emisso
ras católicas, como a Rádio 
Vaticano e o L'Osservatore 
Romano, Regionais da 
CNBB, algumas arquidio
ceses, e outras entidades. 

O objetivo dos boletins, 
segundo um relatório sobre 
as atlvidades da comissão. 

ê o de garantir a participa
ção popular no processo 
constituinte, através da 
"informação clara e preci
sa dos fatos que se suce
dem no plenário. A primei
ra preocupação da comis
são da CNBB è o de mobili
zar todos os meios alterna
tivos e de passar ao público 
a informação correta". 

Sob a coordenação de 
dom Cândido Padim, bispo 
de Bauru (SP), a comissão 
da CNBB, que vai "acom
panhar de perto os traba
lhos da Constituinte", será 
na verdade um "lobby 
santo" que a Igreja fará 
junto aos constituintes. En
tre as atribuições da comis
são, está o contato direto — 
o chamado corpo a corpo — 
com os parlamentares. 

Os integrantes da comis
são pretendem promover 

reuniões com os constituin
tes, a fim de encaminhar as 
aspirações e propostas das 
comunidades e oferecer 
subsídios sobre temas de 
maior preocupação da 
Igreja. A comissão quer 
criar "um clima de diálogo 
diante dos princípios fun
damentais em defesa da vi
da e dos direitos sociais" 

A comissão também en
viará aos constituintes do
cumentos elaborados pela 
CNBB ou por outros grupos 
"em sintonia com os 
princípios cristãos". Por 
enquanto os trabalhos ope
racionais da comissão es
tão sendo encaminhados 
por uma equipe executiva 
formada por assessores da 
CNBB e alguns leigos, sob 
a coordenação de dom Cân
dido Padim, que é o presi
dente, e do padre Virgílio 
Leite Uchôa, atuando como 
secretário-executl vo. 

Hoje à noite a comissão 
se reúne em Brasília para 
definir quando e como se
rão as reuniões com os par
lamentares de todos os par
tidos. 

Cunha Bueno propõe que a 
monarquia seja restaurada para emendas 

ai incluído o PT 

Amaral quer 
liderar até 

mesmo o PT 
O deputado Amaral Net

to (PDS-RJ) reivindicou 
ontem o direito de ter sob 
sua liderança também a 
bancada do PT, já que ele, 
como líder do PDS, o maior 
partido da oposição, deve
rá ser o líder da minoria, 
depois que o presidente 
Sarney indicou o deputado 
Carlos SanfAnna para 
líder da maioria na Câma
ra (PMDB-PFL). 

Ele explicou, durante 
questão de ordem que pro
vocou risos no plenário, e 
protesto e indignação na 
bancada petista, que esta
ria apenas cumprindo um 
dispositivo regimental. 

"Não sou eu que inventei. 
Não quero ser lider do sr. 
J o s é Genoíno , não é 
possível; seria uma aberra
ção, mas está dentro do re
gimento", disse Amaral 
Netto. 

O presidente da Consti
tuinte, Ulysses Guimarães, 
a quem foi dirigida a ques
tão de ordem, respondeu 
que o regimento prevê a fi
gura do líder da maioria, 
mas como a indicação do 
deputado Carlos SanfAnna 
não foi ainda formalizada 
não poderia definir a situa
ção da minoria. 

Amanhã é o 
prazo final 

Entre emendas apresen
tadas ontem ao projeto de 
regimento da Constituinte, 
a do deputado paulista Cu
nha Bueno (PDS) é, no 
mínimo, original: ele quer 
restaurar a monarquia no 
Brasil, "alegando que o regi
me republicano é o grande 
responsável pela instabili
dade política do País. 

Ao tomar conhecimento 
da iniciativa, o relator do 
regimento, senador Fer
nando Henrique Cardoso, 
não poupou ironias. Ao pró
prio Cunha Bueno, por 
quem foi procurado no ple
nário, afirmou que só aca
taria a emenda se ela o con
templasse com um título de 
nobreza. A imprensa, lem
brou um artigo que escre
veu alguns anos atrás so
bre o então presidente Gei-
sel, comparando-o a um 
monarca. 

O deputado paulista de
fende a sua proposta argu
mentando que apenas dois 
presidentes da República 
completaram seus manda
tos, submetidos como estão 

ao equilíbrio das forças 
partidárias. " Já o monar
ca, que paira acima dos 
partidos e tem o Poder Mo
derador, atravessa sem ar
ranhões qualquer crise 
politica e sua figura dá es
tabilidade à Nação". 

Para o senador Fernando 
Henrique, contudo, o Poder 
Moderador era objeto de 
inúmeras críticas durante 
o tempo em que existiu no 
Brasil: "Esse instrumento 
era considerado, na época, 
altamente autoritário. Ele 
estabelecia o desequilíbrio 
no jogo parlamentar por
que o imperador podia der
rubar gabinetes quando lhe 
conviesse". 

Cunha Bueno alega, con
tudo, que a escolha de um 
monarca que reúna condi
ções efetivas para o desem
penho da missão proporcio
nará ao Brasil um longo 
período de se ren idade 
política. Ele ainda não tem 
candidato para o cargo, 
não conhece pessoalmente 
os herdeiros de D. Pedro II 

e chega a admitir a possibi
lidade de uma eleição dire-
ta para o posto: "Essa deci
são caberá à Constituinte". 

Embora ainda esteja re
ticente em falar porque não 
analisou todas as emendas, 
o relator do regimento, 
Fernando Henrique Cardo
so, antecipou algumas posi
ções a respeito dos assun
tos polémicos. Ele já 
definiu-se, por exemplo, 
pela ampliação das comis
sões constitucionais, cujo 
número previsto pelo pro
jeto original é de apenas 
cinco. 

Quanto à publicação diá
ria de matéria paga nos 
jornais a respeito dos tra
balhos da Constituinte, é 
uma ideia praticamente 
descartada. 

Já com as emissoras de 
rádio e televisão, que são 
concessões estatais, Fer
nando Henrique admite ne
gociar. Ele considera exa
gerada a transmissão de 
uma hora diária de noticiá
rio constituinte, como pre
vêem algumas emendas. 

Termina amanhã o prazo 
para os constituintes e os 
partidos políticos apresen
tarem emendas ao regi
mento interno da Consti
tuinte. Até o momento, 367 
emendas já foram entre
gues, sem que a maioria 
dos partidos, principal
mente os grandes, tenha 
terminado suas discussões 
e apresentado sugestões. 
Mesmo assim de acordo 
com as lideranças partidá
rias, os temas que mais 
têm preocupado é quanto 
ao número de comissões, 
estudo de propostas e dis
cussões em plenário, pre
sença da Imprensa e trans
missão dos debates consti
tuintes e a possibilidade de 
a assembleia ter poderes 
para se autoconvocar e edi
tar atos constitucionais. 

De acordo com o líder do 
PDS, Amaral Netto, ainda 
existem discussões e so
mente amanhã terá um do
cumento final. No momen
to, é certo apenas a exigên
cia de formação de um 
mínimo de 10 comissões pa 
ra debater temas específi
cos e a formalização de po
deres, para solicitar expli
cações ao presidente da 
República. 
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